
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลยุทธก์ารประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน ์

ด้วยการใช้เฟซบุก๊ (Facebook) 
 
 
 
 



คํานํา 
  
 ในปัจจุบัน “การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์” มีบทบาท ความสําคัญ และ 
มีอิทธิพลอย่างย่ิงต่อหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป 
นํามาใช้เป็นเคร่ืองมือการสื่อสาร ด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นในเร่ืองของการลดต้นทุน ช่วยลด
ค่าใช้จ่าย สามารถทําการสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีเนื้อหาทั้งการให้ข้อมูลข่าวสาร  
ให้ข้อเท็จจริงในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ รับสารหรือผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้เกิดการรับรู้  
การยอมรับ เป็นที่รู้จัก เกิดความเชื่อม่ัน ไว้วางใจ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนนําไปสู่สร้าง
การมีส่วนร่วมระหว่างกัน   

สํานักประชาสัมพันธ์ ในฐานะสํานักที่มีหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ภารกิจและผลงานด้านต่าง ๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ และสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ได้นําเทคโนโลยีการสื่อสารที่ใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ “สื่อสังคม
ออนไลน์” เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนงานเช่นเดียวกัน ภายใต้เฟซบุ๊ก (Facebook)  
ชื่อเพจ “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” มาตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน 
สําหรับองค์ความรู้ เร่ือง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้เฟซบุ๊ก 
(Facebook)” เป็นวิธีการปรับการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงานด้านการประชาสัมพันธ์ใน 
ทุกมิติ ทั้งรูปแบบ เทคนิค วิธีการ รวมไปถึงการศึกษากลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเสริมงานขององค์กรให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
 สํานักประชาสัมพันธ์หวังเป็นอย่างย่ิงว่า การจัดทําองค์ความรู้เก่ียวกับ “กลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook)” ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องในงานด้านสื่อสังคมออนไลน์ภายในสํานักประชาสัมพันธ์
และของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้เป็นอย่างดี สามารถนําไปประยุกต์ใช้และร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการประชาสัมพันธ์องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นที่รู้จักของสาธารณชนได้ต่อไป 

 

สํานักประชาสัมพันธ์ 
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สารบญั 
 

หัวข้อ  หน้า 
ส่วนที่ ๑ ส่วนนํา 
๑. สรุปสาระสําคัญ 

๑.๑ ความสําคัญของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการ
ใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 

 
๑ 
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ส่วนที่ ๒ ส่วนเนื้อหา 
๒. ส่วนเนื้อหา 

๒.๑ บทนํา/หลักการและเหตุผล 
๒.๒ รายละเอียดเนื้อหา 
๒.๓ บทสรุป 
      ๒.๓.๑ บทสรุป  
      ๒.๓.๒ ประโยชน์จากการจัดทําองค์ความรู้ 

๒.๓.๓ ปัญหาและอุปสรรค 
๒.๓.๔ ข้อเสนอแนะ 

๔ 
๔ 
๔ 
๙ 
๓๕ 
๓๕ 
๓๖ 
๓๖ 
๓๖ 

บรรณานุกรม ๓๘ 
ภาคผนวก 

ก รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์ 
       การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) 

ข รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของ 
   องค์กร หัวข้อ “แบ่งปัน เรียนรู้ คู่เฟซบุ๊ก” ของสํานักประชาสัมพันธ์ 
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สารบญัตาราง 
 
ตารางที่  หน้า 

๑ 
 
๒ 

แสดงตัวเลขภาพรวมของเฟซบุ๊ก (Facebook)  
“สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 
เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของรูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
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๒๔ 
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สารบญัภาพ 
 

ภาพที่  หน้า 
๑ 
 
๒ 
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๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

 
๑๔ 

 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 

Infographic แสดงตัวเลขภาพรวมและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในประเทศไทย 
หน้าเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ 
เฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 
ขั้นตอนการสร้างการประชาสัมพนัธ์บนเฟซบุ๊ก (Facebook)  
“สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 
ตัวอย่างข่าว 
ตัวอย่างข้อเขียน 
ตัวอย่างเอกสารข่าว 
ตัวอย่างคลิปวีดิโอ 
ตัวอย่าง Infographic/Banner/การโค้ชคําพูด 
ตัวอย่าง Facebook Live 
ตัวอย่างภาพการ Link/URL 
ภาพจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ  
ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงลึกของเฟซบุ๊ก (Facebook) 
“สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 
ขั้นตอนการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของ 
เฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 
ตัวอย่างแบรนด์เนอร์ประชาสัมพันธ์ 
ภาพการเตรียมความพร้อมก่อนการบันทึกเทป 
การถ่ายทอดสดจริง 
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๑. สรุปสาระสําคัญ  

๑.๑ ความสําคัญของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ 
เฟซบุ๊ก (Facebook)  

       ในสังคมยุคปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่า “สื่อสังคมออนไลน์” หรือ Social Media ได้
เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันของเราเป็นอย่างมาก รวมถึง
เป็นจุดเปลี่ยนของโลกแห่งการสื่อสารไปสู่ รูปแบบใหม่ ๆ ที่รวดเร็ว การใช้สื่อใหม่หรือ 
ที่เรียกกันว่า “New Media” ได้ดําเนินมาสู่ระบบยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นการแข่งขันกันด้วยนวัตกรรม 
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ถูกคิดค้นการใช้งานบนเครือข่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีอุปกรณ์สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์แบบ 
สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท๊บเล็ต) เป็นต้น คอยทําหน้าที่เป็นช่องทาง 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ใช้งานหรือกลุ่มเป้าหมาย หลาย ๆ องค์กรหรือหน่วยงานเห็น
ประโยชน์ในข้อนี้ จึงได้นํา “สื่อสังคมออนไลน์” มาปรับประยุกต์ ใช้และบูรณาการ 
การปฏิบัติงานของตน ในงานด้านการประชาสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกัน โดยหลักการแล้ว 
มีองค์ประกอบเพียง ๒ ส่วน ที่ทําให้การประชาสัมพันธ์นั้นบรรลุผลตามเป้าหมายได้ คือ 

๑) สื่อประชาสัมพันธ์ หมายถึง ช่องทางการสื่อสารที่จะนําข่าวสารไปสู่
กลุ่มเป้าหมาย และเป็นเคร่ืองมือที่ ใช้ในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ ก่อให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจ อันจะนําไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร  

๒) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งนักประชาสัมพันธ์ต้องสามารถนํากิจกรรมต่าง ๆ 
ไปเผยแพร่เพื่อให้เกิดการกล่าวถึง สิ่งสําคัญ คือ นักประชาสัมพันธ์จะต้องดําเนินการวางแผน 
ในการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างเป็นระบบ มีการจัดทําแผนงานด้วยการตั้ง
วัตถุประสงค์ที่แน่นอนว่าต้องการสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายใด อย่างไร ข้อความที่ต้องการสื่อ
ออกไปคืออะไร กลยุทธ์/ยุทธวิธีในการใช้สื่อเป็นอย่างไร หรือมีข้อจํากัดหรืออุปสรรคใน 
ด้านใดบ้าง ทั้งนี้ การเลือกสื่อต้องพิจารณาเลือกสื่อที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ให้ได้มากที่สุด อีกทั้งควรเป็นสื่อที่ควบคุมได้ เพื่อข้อความที่ต้องการสื่อออกไปนั้นถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

 



๒ 

 

“กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook)” 
ในที่นี้ เป็นการปฏิบัติงานบนเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ซึ่งเป็น
วิธีดําเนินการที่จะช่วยสร้างความร่วมมือในการทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อนําไปสู่การ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปสู่
ประชาชนและสาธารณชนทั่วไป โดยวิธีการดังกล่าวต้องอาศัยการใช้สื่อต่าง ๆ ผสมผสานกัน  
โดยการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ แน่นอนว่าต้องการให้กลุ่ ม เ ป้าหมาย  ในที่นี้ เ รียกว่ า  
“สมาชิกเพจ/ผู้เข้าชม” ได้เกิดการรับรู้หรือยอมรับอะไร อย่างไร ต้องมีแผนการสื่อสารที่เป็น
ขั้นตอน มีกลวิธีดําเนินการที่เหมาะสม จึงจะเกิดประสิทธิผลต่อการดําเนินงานได้ดี จุดมุ่งหมาย
ที่สําคัญ คือ การเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกเพจ/ผู้เข้าชมหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 
การเลือกใช้กิจกรรมและสื่อต่าง ๆ ทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
การปลุกจิตสานึก โน้มน้าวให้เห็นด้วยหรือคล้อยตามกับกิจกรรมขององค์กร รวมไปถึง 
การยอมรับ สร้างศรัทธาและการให้ความร่วมมือกับองค์กร เป็นต้น ทั้งหมดคือกลยุทธ์ที่เป็นผล
สืบเนื่องมาจากการจัดโครงการให้ความรู้แก่ข้าราชการหรือบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในสายงาน 
การประชาสัมพันธ์ (ดังเอกสารแนบในภาคผนวก ก และภาคผนวก ข) ได้แก่  
 ๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วย
การใช้เฟซบุ๊ก (Facebook)” จัดขึ้นเม่ือวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-
๑๗.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ และ 
 ๒) โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร กิจกรรมที่ ๒ 
การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ) หัวข้อ “แบ่งปัน เรียนรู้  
คู่เฟซบุ๊ก” จัดขึ้นเม่ือวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง
สารนิเทศ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑  
 จากการจัดอบรมทั้งสองโครงการดังกล่าว สํานักประชาสัมพันธ์ได้นําองค์ความรู้ที่ได้รับ
มาต่อยอด แล้วนํามาจัดทําเป็นแนวทางในการศึกษาและใช้ในการปฏิบัติงานจริงภายในองค์กร
เพื่อให้เกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด ผนวกกับการนําเทคโนโลยีการสื่อสารบนสื่อสังคม
ออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนงานขององค์กรมากขึ้น 
ทั้งนี้ เพื่อสร้างจุดได้เปรียบให้กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการ
ติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงยังสามารถทําการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์กรไปยัง
กลุ่มเป้าหมายได้เป็นจํานวนมาก สะดวก รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 
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๑.๒ วัตถุประสงค์  
๑.๒.๑ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับบุคลากรภายในสํานักประชาสัมพันธ์ 

และบุคลากรผู้ที่สนใจทั่วไปของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๑.๒.๒ เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ด้วยการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ของ “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ให้เป็นที่ประจักษ์แก่
สมาชิกเพจ/ผู้เข้าชม และสาธารณชนทั่วไป  
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๒.๑ บทนํา/หลักการและเหตุผล 

ภายใต้บริบทในยุคของ “สื่อสังคมออนไลน์” (Social Network) ที่อาศัยการเชื่อมต่อ
แบบไร้สายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า “สื่อใหม่” (New media) ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสาร
แบบสองทาง (Two-way communication) ผ่านอุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์สื่อสาร
ประเภทต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา  
(แท็บเล็ต) เป็นต้น เป็นอุปกรณ์การสื่อสารพกพาส่วนบุคคลที่สามารถนําติดตัวผู้ใช้ไปได้ทุกที่ 
หยิบใช้ได้ตลอดเวลา สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีลูกเล่นสีสันสวยงาม ตอบสนอง
ต่อการใช้งานของผู้ใช้ได้ทุกมิติ จากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
นี้เอง จึงเป็นสาเหตุให้ความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้งาน
เปลี่ยนแปลงไป และนับวันจะยิ่งทวีบาทบาทความสําคัญมากขึ้นเร่ือย ๆ สอดคล้องกับความเห็น
ของ พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์๑ ที่กล่าวว่า “สื่อสังคมออนไลน์” (Social Media) เป็นรูปแบบ 
การสื่อสารข้อมูลที่เข้าถึงผู้คนทุกระดับในปัจจุบัน โดยมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ภายใต้ 
การพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีแนวโน้มจะกลายเป็นสื่อหลัก
สําหรับผู้คนในโลกอนาคต  

เม่ือความสําคัญของสื่อออนไลน์มีมากข้ึน ในทางกลับกันสื่อออนไลน์ก็ยังเป็นตัวชี้วัดถึง
ความนิยมของสื่อหลักได้ดี ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต่างก็ตกอยู่ในสภาวะ 
ถดถอยหรือถูกปิดตัวไป เพราะไม่สามารถตอบสนองหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้อย่าง
ฉับไวหรือรวดเร็วกว่าสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ เป็นเพราะส่ือหลักมีข้ันตอนกระบวนการผลิตที่
ยุ่งยากซับซ้อน ข้อมูลเนื้อหาไม่เป็นปัจจุบัน ที่สําคัญไม่สามารถเผยแพร่ทันต่อความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้ ณ ขณะนั้น ดังนั้น สื่อออนไลน์จึงเป็นเคร่ืองมือหรือช่องทางที่ทําให้หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรต่าง ๆ รวมถึงบุคคลทั่วไป เลือกนํามาใช้ประโยชน์มากข้ึน 
โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่ได้ชื่อว่าเป็นเคร่ืองมือสื่อสารที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร  
                                                            

๑พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์, “สื่อสังคมออนไลน์ : สื่อแห่งอนาคต”, เล่มท่ี ๔ วารสารนักบริหาร น. ๙๙ 
(๒๕๕๔).  
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ช่วยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์/สร้างสัมพันธภาพท่ีดีขององค์กร เพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ 
สร้างการมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดต้นทุน
และเข้าถึงคนได้เป็นจํานวนมาก สอดคล้องกับรายงานผลการรวบรวมสถิติและพฤติกรรม 
การใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ทั่วโลกชื่อ Digital in 2018๒ ของ We Are Social 
ซึ่งเป็นบริษัทเอเจนซี่ในประเทศสิงคโปร์ พบว่า “คนไทย” ๕๑ ล้านคน ใช้ Social Media และ
ในจํานวนนี้ ๔๖ ล้านคน ใช้ผ่าน “Mobile Device” นอกจากนี้ ยังใช้เวลาเข้าอินเทอร์เน็ต 
ต่อวัน (รวมทุกอุปกรณ์) มากที่สุดในโลก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ ๙ ชั่วโมง ๓๘ นาทีต่อวัน และถ้าวัด
เฉพาะการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน “ประเทศไทย” ยังคงเป็นประเทศที่ใช้เวลาท่อง
อินเทอร์เน็ตต่อวันมากที่สุดในโลกเช่นกัน เฉลี่ยอยู่ที่ ๔ ชั่วโมง ๕๖ นาที สําหรับเวลาใน 
การเล่น Social Media เฉลี่ยอยู่ที่ ๓ ชั่วโมง ๑๐ นาทีต่อวัน และใช้เวลาไปกับการดูทีวี
(Broadcast, Streaming, Video On Demand) ไม่ต่ํากว่า ๔ ชั่วโมง ๓ นาทีต่อวัน โดยเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ยังคงเป็น Social Media ยอดนิยมอันดับ ๑ ของคนไทย อันดับ ๒ คือ YouTube 
อันดับ ๓ คือ “LINE” อันดับ ๔ คือ Facebook Messenger และอันดับ ๕ คือ Instagram  
ในส่วนของยอดผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) จํานวน ๕๑ ล้านคน แยกเป็นผู้หญิง ๔๙% และ
ผู้ชาย ๕๑% ผู้ชาย 
 
ภาพที่ ๑ Infographic แสดงตัวเลขภาพรวมและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ (Internet)  

และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
๒สถิติการใช้ Internet และ Social Media ล่าสุด (๒๐๑๘) : สถิติผู้ใช้ดิจิทัลท่ัวโลก “ไทย” เสพติด 

เน็ตมากสุดในโลก - “กรุงเทพ” เมืองผู้ใช้ Facebook สูงสุด. (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑). สืบค้นเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๑, จาก https://www.brandbuffet.in.th/2018/02/global-and-thailand-digital-report-2018/ 
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ด้วยความนิยมของคนไทยที่ ใช้ เฟซบุ๊ก (Facebook) มากที่สุด จึงเป็นที่มาของ 
การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ 
สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลและจัดทําสื่อสังคมออนไลน์
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ชื่อเว็บเพจ “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
สื่อสนับสนุนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ ผลงาน ภารกิจ 
รวมถึงกิจกรรมทุกด้านของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติ
หน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว คุ้มค่า และ 
สมประโยชน์มากที่สุด นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามภารกิจเดิม ได้แก่ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทวารสาร “สาร สนช.” หนังสือ/แผ่นพับบทบาทอํานาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ หนังสือสรุปผลงานในรอบปี และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ว่าควรเผยแพร่ข้อมูล
และภารกิจต่าง ๆ ในด้านนิติ บัญญัติ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง และ 
ยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -
๒๕๖๔) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มี
เป้าประสงค์สําคัญ คือ ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้และเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่
ของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

ภาพที่ ๒  หน้าเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 
 

 
 
 
 
 
 
 

เฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”๓ ได้เร่ิมดําเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม พ .ศ . ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน เป็นเว็บเพจที่ มีระบบการทํางานผ่านสัญญาณ 
การเชื่อมต่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการนี้ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นายพงศ์กิตติ์  
อรุณภักดีสกุล) ซึ่งกํากับดูแลสายงานของสํานักประชาสัมพันธ์ ได้มีดําริใหต้ั้งทีมปฏิบัติงานด้าน 

 
๓ชญานุช ศิริพรเพ่ิมศักด์ิ, แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ”, น. ๔ (๒๕๖๐).  
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สื่อสังคมออนไลน์ขึ้น ประกอบด้วยวิทยากรประจํากลุ่มงานฯ จํานวน ๕ คน ทําหน้าที่เป็น 
แอดมินเพจ (Administrator Page) ซึ่งดูแล จัดทําเนื้อหา (Content) แก้ไข ควบคุมและ
วิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในที่นี้เรียกว่า “โพสต์” (post)  รวมถึง
สร้างการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันกับสมาชิกเพจ (Fan page) หรือผู้เข้าชม 
เผยแพร่เนื้อหาด้วยรูปแบบของข้อความ ภาพ เสียง วีดิโอ สื่อผสมอื่น ๆ เช่น Infographic 
Banner หรือการถ่ายทอดออกอากาศสด (Facebook Live) เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเฟซบุ๊ก 
(Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” มียอดผู้เข้าชมในปี ๒๕๖๑ ดังตารางที่ ๑ ดังนี้   

 
ตารางที่ ๑ แสดงตัวเลขภาพรวมของเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 

 
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ปี ๒๕๖๑ จํานวนผู้กดถูกใจ 
(ยอดสะสม) 

(ราย) 

จํานวนข่าว/
เดือน (เร่ือง) 

จํานวนผู้เข้าถึง
ข้อมูล 
(ราย) 

จํานวน 
ผู้มีส่วนร่วม 

(ราย) 
มกราคม ๕๔,๙๑๔ ๒๑๙ ๒๒๑,๖๘๖ ๒๕,๕๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๕๕,๙๒๖ ๒๕๔ ๑๘๓,๕๖๓ ๒๐,๙๑๕ 
มีนาคม ๕๕,๙๒๙ ๓๒๒ ๒๐๔,๘๖๖ ๓๒,๐๘๙ 
เมษายน ๕๖,๙๕๑ ๒๒๕ ๑๙๐,๖๓๒ ๓๒,๘๑๐ 
พฤษภาคม ๖๖,๐๐๘ ๒๙๖ ๔๔๑,๘๖๔ ๖๖,๖๙๗ 

 
ที่มา : ข้อมูลเชิงลึก เฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 
 

จากยอดจํานวนผู้ เข้าถึงข้อมูลทั้งหมด พบว่า ส่วนหนึ่งมาจากการจัดทําเนื้อหา 
(Content) ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ควบคู่กับการนําเข้าข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้วย
ขั้นตอน/วิธีการและการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด ขณะเดียวกันต้องเผยแพร่
ข่าวสารนั้นออกไปสู่สังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
เพื่อสนองตอบต่อการรับรู้ข่าวสารของผู้เข้าชม/สมาชิกเพจ ณ เวลานั้นได้อย่างทันที เพราะการ
ที่จะทําให้ผู้เข้าชม/สมาชิกเพจเลือกหรือตัดสินใจเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารขององค์กร 
อยู่ตลอดเวลานั้น เป็นสิ่งสําคัญที่สุด ย่ิงมียอดตัวเลขของผู้เข้าถึงข้อมูลองค์กรมากเท่าไหร่ ก็ย่ิง
แสดงให้เห็นถึงการให้ความสนใจต่อองค์กรของประชาชนมีมากขึ้นเท่านั้น  

ส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่ง คือ วิธีการปฏิบัติงานของแอดมินเพจ “สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ” ก็นับว่ามีความสําคัญเช่นเดียวกัน แอดมินเพจต้องมีเทคนิคหรือวิธีการในการจัดทํา
เนื้อหา (Content) หรือการนําเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ต้องอยู่บน



๘ 

 

พื้นฐานความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ด้วย เช่น การเขียนพาดหัวข่าวที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย 
การเขียนข้อความเชิญชวนให้ติดตามข่าวสาร ภารกิจขององค์กร การคัดเลือกภาพประกอบต้อง
สื่อให้ตรงกับประเด็นของเนื้อหา เป็นต้น  
 จากเหตุผลดังกล่าว และเพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและ 
ยอดของสมาชิกเพจ/ผู้เข้าชมเพจองค์กรให้มีจํานวนมากข้ึนเร่ือย ๆ สํานักประชาสัมพันธ์ จึงได้
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในสํานักประชาสัมพันธ์ ให้มี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคนิค กลยุทธ์ และวิธีการนําสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) เข้ามาเสริมการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว และทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันมากย่ิงขึ้น ได้แก่ 
 ๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วย
การใช้เฟซบุ๊ก (Facebook)” จัดขึ้นเม่ือวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-
๑๗.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 
  ๑ .๑  เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า รับการอบรมมีความ รู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกลยุทธ์ 
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook)  
  ๑ .๒  เพื่ อ เป็นการฝึกทั กษะและพัฒนาศักยภาพการป ฏิ บัติ งานด้ าน 
การประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ 
 ๒) โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร กิจกรรมท่ี ๒ 
การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ) หัวข้อ “แบ่งปัน เรียนรู้  
คู่เฟซบุ๊ก” จัดขึ้นเม่ือวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง
สารนิเทศ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนินงานด้าน 
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท “เฟซบุ๊ก” (Facebook)  

 ๒.๒ ร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การทํางาน ตลอดจน
รับทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะร่วมกันของบุคลากรภายในสํานักประชาสัมพันธ์ 
 เม่ือสิ้นสุดทั้งสองโครงการดังกล่าวแล้ว สํานักประชาสัมพันธ์ ได้นําองค์ความรู้มา
ทบทวนและได้เห็นถึงความสําคัญ/คุณประโยชน์ของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ด้วยการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) (ดังเอกสารแนบในภาคผนวก ก และภาคผนวก ข) 
และเห็นว่าควรถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ไปยังบุคลากรภายในสํานักประชาสัมพันธ์ และสํานักอื่นที่
เก่ียวข้องของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจริงต่อไป  
 
 
  



๙ 

 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สื่อที่เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติการทาง

สังคม เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคมผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ 
บนสื่อใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสาร 
มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเอง ในรูปของข้อมูล ภาพ และเสียง 

เว็บไซต์ (Website) หมายถึง แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่าง ๆ 
เช่น ภาพ เสียง ข้อความ ของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงาน โดยเรียกเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ว่า     
เว็บเพจ (Web page) และเรียกเว็บหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์ว่า โฮมเพจ (Home page)  
  เฟซบุ๊กเพจ (Facebook Page) หมายถึง เคร่ืองมือที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับบุคคลท่ีเป็น
สมาชิกหรือบุคคลทั่วไปที่สามารถเข้าชมเฟซบุ๊กเพจได้ สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ หรือ
ต้องการจะประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าวสาร กิจกรรม ตลอดจนสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้กับเพื่อน 
หรือบุคคลอื่น ๆ ที่กําลังมองหาหรือมีความสนใจในสิ่งที่ประชาสัมพันธ์ได้  

เฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” หมายถึง เคร่ืองมือหรือช่องทาง 
การส่ือสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ใช้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผลงาน และกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ
สํานักงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้กับสมาชิกเพจ (Fan page) หรือผู้ที่เข้าชม ด้วยรูปแบบ
ของข้อความ ภาพ เสียง วีดิโอ สื่อผสมอื่น ๆ เช่น Infographic banner หรือการถ่ายทอด
ออกอากาศสด (Facebook Live) เป็นต้น 

ผู้ดูแลการรับส่งข้อมูล หรือแอดมินเพจ (Administrator Page) หมายถึง วิทยากร
กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่รับผิดชอบ
ดูแลการส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ของสภานิติ บัญญัติแห่งชาติผ่านเฟซบุ๊ก 
(Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”  

ผู้เข้าชม/สมาชิกเพจ (Fanpage) หมายถึง ผู้ที่สนใจ ผู้กดถูกใจ หรือผู้ที่ติดตามข้อมูล
ข่าวสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 

URL หมายถึง ตําแหน่งอ้างอิงเว็บเพจในระบบอินเทอร์เน็ต 
 
๒.๒ รายละเอียดเนื้อหา 

๒.๒.๑ หลักวิชาการ/แนวคิด 
 ในการจัดทําองค์ความรู้ เร่ือง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ด้วยการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook)” สํานักประชาสัมพันธ์ ได้นําหลักวิชาการ/
แนวความคิดมาสนับสนุนการจัดทํา ดังนี้ 

 
 
 



๑๐ 

 

๑. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร  
   การส่ือสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดความคิด 

ความรู้สึก และอารมณ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ มีความคิดร่วมกัน และเกิดพฤติกรรมตอบสนอง
ต่อความคิดนั้น  

ความสําคัญของการสื่อสาร เป็นกระบวนการถ่ายทอดความคิดระหว่าง 
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร อันจะนําไปสู่การปฏิบัติภารกิจร่วมกัน หรือรวมถึงพฤติกรรมทุกอย่างของ
มนุษย์ที่สามารถส่ือหรือก่อให้เกิดความหมายออกมาได้แทบทั้งสิ้น การสื่อสารของมนุษย์ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ นั่นหมายถึงมีผู้เก่ียวข้องอยู่ ๒ ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร 
และอีกฝ่ายหนึ่งทําหน้าที่ เป็นผู้ รับสาร เป็นกระบวนการถ่ายทอดสารจากบุคคลคนหน่ึง  
ซึ่งเรียกว่า “ผู้ส่งสาร” (Source) ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ผู้รับสาร” (Receiver) โดยมี
สื่อ (Channel) เป็นตัวนํา กระบวนการสื่อสารประกอบด้วย ๔ ประการ ได้แก่ 

๑) ผู้ส่งสาร (Source) ที่จะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องเป็น
ผู้ที่มีความสามารถในการ “เข้ารหัส” เนื้อหาข่าวสาร มีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับเพื่อผลในการส่ือสาร  
มีความรู้ ความชํานาญที่ดีเก่ียวกับสารที่จะส่ง สามารถปรับระดับของสารนั้นให้เหมาะสมและ
ง่ายต่อความรู้ของผู้รับสาร ตลอดจนมีพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผู้รับสารด้วย 

๒ ) สาร (Message) ผลผลิตที่ เกิดจากการเข้ารหัสของผู้ ส่ งสารนั้ น 
ประกอบด้วยรหัสของสาร ซึ่งหมายถึงกลุ่มของสัญลักษณ์ ซึ่งใช้แทนหรือให้หมายถึงสิ่งต่าง ๆ 
เช่น ภาษาเขียน ภาษาพูด ภาษาท่าทาง รูปภาพ ดนตรี ฯลฯ นอกจากนี้ยังเก่ียวข้องกับด้าน
เนื้อหา และวิธีการส่งสารด้วย 

๓) ช่องทางในการส่งสาร (Channel) หมายถึง ช่องทางที่เป็นตัวกลางใน
การนําสารจากผู้ส่งสารมายังผู้ รับสาร ได้แก่ คลื่นแสง คลื่นเสียง วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ หรือหรือสื่อสังคมออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้แก่ เว็บไซต์ 
อีเมลเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือแอปพลิเคชันยอดนิยมต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงช่องทางซึ่งเป็นพาหะ
ของสิ่งนําสารไปสู่ประสาทรับรู้ทั้ง ๕ หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น การฟัง การดู การสัมผัส  
การลิ้มรส หรือการได้กลิ่น และวิธีการเข้ารหัสและถอดรหัสสาร เช่น การใช้วิธีพูด วิธีเขียน  
เป็นต้น 

๔) ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง จุดหมายปลายทางของสารที่ผู้รับสาร
ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถในการถอดรหัสสาร ทัศนคติ ระดับความรู้ และพื้นฐานทาง
สังคม วัฒนธรรมเช่นเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับผู้ส่งสาร จึงจะทําให้การสื่อสารนั้นได้ผล 

๒. แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์   
การประชาสัมพันธ์เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี

ระหว่างองค์กร สถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เก่ียวข้อง เพื่อหวังผลในความร่วมมือและสนับสนุน
จากประชาชน มีวัตถุประสงค์ คือ  
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๑) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่และชี้แจง สร้างความนิยมให้
สาธารณชนได้รับรู้ถึงบทบาท นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งสาธารณะนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกขององค์กรและประชาชนนอกองค์กร 

๒) เพื่อสร้างชื่อเสียง และป้องกันชื่อเสียงขององค์กร และสร้างความสัมพันธ์ 
อันดีให้องค์กรเป็นที่รู้จัก ได้รับความไว้วางใจ ยกย่อง ศรัทธา โดยการแสดงเจตนารมณ์ที่ถูกต้อง
ตามบรรทัดฐานของสังคม 

๓) เพื่อแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากประชาชน  
๓. แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคมที่ มีการเชื่อมโยงกันเพื่อสร้าง
เครือข่ายในการตอบสนองความต้องการทางสังคมที่มุ่งเน้นในการสร้างและสะท้อนให้เห็นถึง
เครือข่าย หรือความสัมพันธ์ทางสังคม ในกลุ่มคนที่มีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกัน บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์จะให้บริการผ่านหน้าเว็บ และให้มีการตอบโต้กันระหว่างผู้ใช้งานผ่าน
อินเทอร์เน็ต สามารถแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ของการเข้าใช้งานได้ ๗ ประเภท ดังนี้  

๑) สร้างและประกาศตัวตน (Identity Network)  
๒) สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network)  
๓) ความชอบในสิ่งเดียวกัน (Passion Network)  
๔) เวทีทํางานร่วมกัน (Collaboration Network)  
๕) ประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) 
๖) เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ (Professional Network)  
๗) เครือข่ายที่เชื่อมต่อกันระหว่างผู้ใช้ (Peer to Peer: P2P)  
ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
๑) สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกันได้ 
๒) เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อม เพราะสามารถเสนอแนะ แสดงความ

คิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ หรือตั้งคําถามในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลอื่นที่สนใจหรือมีคําตอบได้
ช่วยกันตอบได้ 

๓) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
๔) เป็นสื่อในการนําเสนอผลงานของตนเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ วีดิโอ

ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อื่นเข้ามารับชมหรือแสดงความคิดเห็น 
๕) ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือบริการลูกค้าสําหรับบริษัท

และองค์กรต่าง ๆ  
๖) ช่วยสร้างผลงานและรายได้ให้แก่ผู้ใช้งาน เกิดการจ้างงาน 
๗) คลายความเครียดได้ สําหรับผู้ที่ต้องการหาเพื่อนใหม่ ๆ  
๘) สร้างความสัมพันธ์อันดีจากเพื่อนสู่เพื่อน 
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๔. แนวคิดเร่ืองกลยุทธ์เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ 
      กลยุทธ์ (Strategy) เป็นวิธีการที่องค์กรเลือกนํามาใช้ดําเนินการเพื่อให้
บรรลุผลไปยังเป้าหมายในอนาคตที่กําหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคปัจจุบันที่ประชาชนต่าง
หันมานิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์หลายประเภทในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งเพื่อส่วนตัว เพื่อสังคม 
ธุรกิจ การงาน ฯลฯ กันมากขึ้น หากขาดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์หรือหรือเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
ทําการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายแล้ว ย่อมทําให้ขาดโอกาสท่ีจะไม่ได้รับผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร 
การใช้กลยุทธ์ด้านการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ มีดังนี้ 

๑) สร้างทีมผู้รับผิดชอบช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อดูแลข้อมูลที่สื่อสาร
ออกไปให้มีความถูกต้อง ครอบคลุม  

๒) วางแผนให้เหมาะสม ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการดูแลการสื่อสารออนไลน์ 
ควรวางแผนให้ชัดเจน เช่น ควรลงเนื้อหา ข้อความอย่างไร ก่ีคร้ัง เร่ืองที่จะสื่อสารออกไปเป็น
เร่ืองใด ใช้ข้อความแบบใดบ้าง เป็นต้น  

๓) สร้างความแตกต่างในแต่ละช่องทางให้เหมาะสม เพราะสื่อสังคม
ออนไลน์มีหลากหลายประเภท เช่น Facebook, Twitter, Line เป็นต้น ควรทําการศึกษาและ
เข้าใจลักษณะเฉพาะของแต่ละช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์เสียก่อน 

๔) เฝ้าติดตามลูกค้าที่ต้องการจะสื่อสารกับองค์กรอยู่เสมอ 
๕) จัดการกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การสะกด

คําผิดหรือใช้ภาษาผิด หากเป็นความผิดพลาดร้ายแรง ควรทําการขอโทษอย่างเป็นทางการ  
เป็นต้น   

๖) เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเพื่อทําการวิเคราะห์ ประเมินผล คาดการณ์ เพื่อ
นํามาปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อไป 

หลักการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้ประสบความสําเร็จ 
๑) เน้นการสื่อสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย เน้นสร้างการจดจําของ

องค์กรและการจูงใจให้เชื่อในข้อความที่องค์กรต้องการจะสื่อ 
๒) การสื่อสารที่เน้นให้เกิดการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการแชร์และบอกต่อ

มากกว่าการมุ่งเน้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือความถี่ในการสื่อสาร 
๓) การสื่อสารแบบไป-กลับ ๒ ทาง 
๔) การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นแบบ Active Involvement 

ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายแบบต่อเนื่องและตลอดเวลา    

๕. เฟซบุ๊ก (Facebook)  
เฟซบุ๊ก (Facebook) หมายถึง เว็บไซต์ที่ ให้บริการบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ Social Network ก่อตั้งเม่ือวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๔๗ โดย มาร์ก ซัคเคอร์เบิร์ก และเพื่อนร่วมห้องในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สํานักงานใหญ่
ตั้งอยู่ที่เมนโลพาร์ก รัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการถึง ๗๐ ภาษา การทํางานของเฟซบุ๊ก 
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(Facebook) จะอนุญาตให้ผู้ที่ใช้บริการเข้าสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อสร้างพื้นที่ส่วนตัว 
แนะนําตัวเอง ติดต่อสื่อสารกับเพื่อน สามารถเลือกหรือปฏิเสธความเป็นเพื่อนกับใครก็ได้ใน 
เฟซบุ๊ก (Facebook) เผยแพร่ได้ทั้งแบบข้อความ ภาพ เสียง และวีดิโอ  

๒ .๒ .๒ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้เฟซบุ๊ก 
(Facebook) 
  ปัจจุบันถึงแม้ว่าเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” จะมียอด
ตัวเลขของสมาชิกเพจ จํานวน ๖๖, ๖๙๗ ราย (อ้างอิงถึงข้อมูลเชิงลึกเฟซบุ๊ก “สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ” ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) แต่ก็ยังไม่เพียงพอสําหรับการประชาสัมพันธ์องค์กร 
ดังนั้น สํานักประชาสัมพันธ์และแอดมินผู้ดูแลเพจจึงจําเป็นจะต้องหาเทคนิค กลยุทธ์และวิธีการ
ใหม่ ๆ มาช่วยเสริมเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยดึงดูดความน่าสนใจให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็น
สมาชิกเพจมากข้ึน เพราะนั่นหมายถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพและความสําเร็จในการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรไปสู่สาธารณชนภายนอก
มากขึ้นเช่นเดียวกัน สําหรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ 
เฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” นั้น มีองค์ความรู้ในการดําเนินการตามภาพ 
ที่ ๓ ดังนี้  

ภาพที่ ๓ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ 
เฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 

 
 
 
 
 
 

 
 

 การสรา้งการประชาสัมพันธ ์
บนเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 การจัดการประชาสัมพนัธ์
บนเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 การประชาสัมพนัธ์ภาพลักษณ์
องค์กรให้เปน็ที่รู้จักด้วยการใช ้

เฟซบุ๊ก (Facebook) 

 การเขา้ถึงผู้ใชเ้ฟซบุ๊ก 
(Facebook) หรือกลุ่มเปา้หมาย 

ในพืน้ที่ใกล้เคยีง 

 การเพิ่มจํานวนผูเ้ข้าชม 
เฟซบุ๊ก (Facebook) 

 

สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
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สําหรับการสร้างการประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก (Facebook) ของ “สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ” นั้น ได้นําหลักวิชาการ/แนวคิดและองค์ประกอบเกี่ยวกับการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้ ส่ งสาร  (Source) สาร  (Message) ช่ อ งท างในการส่ งสาร  (Channel) และผู้ รับ สาร 
(Receiver) ประกอบกับนําแนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์มาดําเนินการเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์องค์กรในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน ซึ่งมีขั้นตอนการจัดทํา ดังนี้ 
 

ภาพที่ ๔ ข้ันตอนการสร้างการประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก (Facebook)  
“สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 การสร้างการประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก (Facebook) 

วิเคราะห์/จัดทําข้อมูล 
ตามลักษณะประเภทของข้อมูล 

๑. ข่าว/ข้อเขียน/เอกสารข่าว 
๒. คลิปวิดีโอ 
๓. Infographic/Banner/การโค้ชคําพูด 
๔. Facebook Live 
๕. Link/URL 
๖. อ่ืน ๆ  

จัดทําขอ้มูลในระบบ Click NLA 
(www.click.go.th/wp-admin)

ผู้บังคับบญัชา 

แหล่งข้อมูล  
๑. ไลน์ “ขกร. วุฒิสภา ๑” 
๒. ไลน์ “สํานักประชาสัมพันธ์” 
๓. www.senate.go.th 
๔. Email (Hotmail/Gmail) 
๕. Twitter 
๖. คณะกรรมาธิการสามัญ 
๗. สถานีวิทยุกระจายเสียงและ 
    วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
๘. สื่อบุคคล (ภายในองค์กร)  
๙. สํานักข่าวต่าง ๆ  
๑๐. อ่ืน ๆ เช่น โปสเตอร์ 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

จัดทําขอ้มูลในเฟซบุ๊ก (Facebook) 
“สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" 

เผยแพร่ในเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 

ปรับแก้ไข 

กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน  



๑๕ 

 

ข้ันตอนการสร้างการประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ”๔  

๑ .  ผู้ จัดทํ าห รือแอดมิน เพจเฟซบุ๊ก  (Facebook) “สภานิติ บัญญั ติแห่ งชาติ” 
ดําเนินการรวบรวมข่าวพร้อมภาพประกอบท่ีได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องแล้วจากแหล่งข่าว 
ได้แก่ 

- ไลน์ “ขกร. วุฒิสภา ๑” 
- ไลน์ “สํานักประชาสัมพันธ์ 
- www.senate.go.th 
- Email (Hotmail/Gmail) 
- Twitter (@Click_NLA) 
- คณะกรรมาธิการสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้ง ๑๖ คณะ 
- สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
- สื่อบุคคล (ภายในองค์กร)  
- สํานักข่าวต่าง ๆ  
- อื่น ๆ เช่น โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ e-office ของหน่วยงาน เป็นต้น 

๒. ดําเนินการวิเคราะห์ข่าวและจัดทําข้อมูลตามลักษณะประเภทของข้อมูล  
 ๒.๑) ข่าว/ข้อเขียน/เอกสารข่าว 
  - เขียนพาดหัวข่าวตามหลักการประชาสัมพันธ์ (ใคร ทําอะไร ที่ไหน 

เม่ือไหร่ และอย่างไร) ใช้ข้อความท่ีสั้น กระชับ อ่านได้ใจความและเข้าใจง่าย หากเป็นข้อเขียน
หรือบทความ ควรตั้งชื่อเร่ืองให้สอดคล้องกับเนื้อหา พร้อมใส่ชื่อหรือเครดิตที่มาของข้อเขียน/
บทความนั้น ๆ ด้วย 

  - คัดเลือกภาพประกอบที่คมชัด สื่อความหมายได้ชัดเจน หรือหากไม่มี
ภาพประกอบท่ีเหมาะสม ให้สืบค้นจากสื่อออนไลน์ เช่น google เว็บไซต์คลังภาพที่ไม่มี
ค่าใช้จ่าย พร้อมกับใส่ชื่อหรือเครดิตที่มาของภาพนั้น ๆ  

  - หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือสื่อไปในเชิงลบขององค์กร ควร
นําไปปรึกษากับผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาทันที 
 
 
 
 
 

 
๔คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๐, น. ๑๗๘ (๒๕๖๐).  

 



๑๖ 

 

ภาพที่ ๕ ตัวอย่างข่าว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ ๖ ตัวอย่างข้อเขียน 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๗ ตัวอย่างเอกสารข่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 ๒.๒) คลิปวีดิโอ 
  - ทําการ up load ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมสําเนาแหล่งที่มา

ของคลิปวีดิโอ ทั้งแบบยูทูป (Youtube) และ mp4 
 

ภาพที่ ๘ ตัวอย่างคลิปวีดิโอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 ๒.๓) Infographic/Banner/การโค้ชคําพูด  
  - เป็นสื่อที่สรุปเนื้อหาหรือประเด็นที่ เข้าใจง่าย ผ่านการออกแบบ 

อาร์ตเวิร์กที่มีสีสันสวยงาม อ่านแล้วสะดุดตา  
  - หากพบภาพ Infographic/Banner/การโค้ชคําพูด ที่ไม่คมชัด ให้ทํา

การปรับ-ขยายความคมชัด ปรับค่าแสงให้สว่าง 
 

ภาพที่ ๙ ตัวอย่าง Infographic/Banner/การโค้ชคําพูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๙ 

 

๒.๔) Facebook Live 
 - เป็นการถ่ายทอดอากาศสดและเชื่อมสัญญาณการ live สดเข้า 

เฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” โดยมีสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เป็นผู้รับผิดชอบ  

- ตรวจสอบการ link สัญญาณว่าปรากฏขึ้นอยู่บนเฟซบุ๊ก(Facebook) 
หรือไม่  
 

ภาพที่ ๑๐ ตัวอย่าง Facebook Live 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๕) Link/URL  
   - ส่วนใหญ่เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากสํานักข่าวต่าง ๆ จากภายนอก
องค์กร แอดมินเพจต้องทําการคัดลอก Link/URL ให้ถูกต้อง รวมถึงที่มาของเนื้อหาที่ทํา 
การเผยแพร่ เพื่อให้เครดิตแก่แหล่งข่าวนั้น ๆ ด้วย  
 

ภาพที่ ๑๑ ตัวอย่างภาพการ Link/URL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

  ๒.๖) อื่น ๆ เช่น โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ พระโอวาท หรือใน e-office ของ 
หน่วยงาน ฯลฯ 
 

ภาพที่ ๑๒ จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและภาพประกอบ  
 ๔. นําข้อมูลและภาพประกอบที่ได้ทําการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว นําเข้าสู่
ระบบทั้งเว็บไซต์ Click NLA และเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” โดยพิจารณา
ดังนี้  

๔.๑) ดําเนินการจัดทําในเว็บไซต์ Click NLA (www.click.senate.go.th) เพื่อให้ได้
ลิงก์ถาวร และสําเนาลิงก์ถาวรน้ันไปดําเนินการจัดทําในเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ” อีกคร้ัง 

๔.๒) ดําเนินการจัดทําในเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เพียง 
อย่างเดียว โดยไม่ต้องใส่ลิงก์ถาวรจากเว็บไซต์ Click NLA  

๕. ผู้บังคับบัญชาทําการตรวจสอบข้อมูลในระบบ (Monitor) หากพบข้อผิดพลาด  
แอดมินเพจจะต้องทําการปรับและแก้ไขทันที 
 ๖. ทําการเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ไปยังสมาชิก
เพจ/ผู้เข้าชม รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เข้ามาดู  
 
 



๒๑ 

 

 
 

 อันดับแรกต้องทําความเข้าใจแนวโน้มเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ด้วยการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) เสียก่อนว่า ปัจจุบันช่องทางการสื่อสารในรูปแบบดังกล่าว 
ได้รับความนิยมมากที่สุดในงานด้านการประชาสัมพันธ์ องค์กรหลาย ๆ ภาคส่วนได้นํามาปรับ
ใช้เป็นกลยุทธ์หลักในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตน เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ทุกเวลา ที่สําคัญเป็นการสื่อสารแบบ  
๒ ทาง (Two-way Communication) และยังเป็นการช่วยเสริมงานด้านประชาสัมพันธ์
แบบเดิม (Offline) ที่ มีอยู่ให้ มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับ
เครือข่ายสั งคมออนไลน์  (Social Network) ที่ ว่า “ เป็นการสร้างเครือข่ายสังคมที่ มี 
การเช่ือมโยงกัน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมร่วมกัน” ซึ่งการจัดการ
ประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” มีกระบวนการส่ือสารภายใต้
แนวคิดของกระแสสื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 จากภาพจะเห็นได้ว่า ความสําเร็จของการประชาสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือมีการนํา
สื่อสังคมออนไลน์มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผนวกกับ 
การจัดทําเนื้อหา (Content) ให้น่าสนใจ แล้วนําเสนอให้ตรงต่อความต้องการของผู้รับสาร 
 เนื้อหา (Content) หมายถึง เร่ืองราวต่าง ๆ ที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องการนําเสนอ
บนหน้าเพจเฟซบุ๊ก (Facebook) เพื่อสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับทราบ รับรู้ ให้ความสนใจ/
ติดตาม และเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรมขององค์กร โดยแยกลักษณะได้ ๑๐ 
ประเภท ดังนี้  
 ๑) Corporate Movement and Information เป็นการสื่อสารความเคลื่อนไหวของ
องค์กร การสื่อสารเร่ืองราวขององค์กรในด้านต่าง ๆ เช่น แนวทางการบริหาร วิสัยทัศน์ 
ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กร 
 ๒) Corporate Positioning การบอกเล่าเร่ืองราวขององค์กร การกล่าวถึงปริมาณงาน 
ความสําเร็จว่ามีมากน้อยเพียงใด 
 ๓) Executive Vision เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร การให้ความเห็น วิเคราะห์
บทบาทขององค์กรต่อสถานการณ์สภาวะแวดล้อมที่ เก่ียวข้องกับองค์กร เช่น บทความ  

 การจัดการประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก (Facebook) 



๒๒ 

 

บทสัมภาษณ์ ความคิดเห็นเพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพ ความรู้และความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร
องค์กร 
 ๔) Service Value เป็นการแสดงการบริการ การบอกกล่าวหรืออธิบายความโดดเด่น
ของงานที่ทํา และงานบริการว่ามีอะไรบ้าง ให้แสดงถึงคุณค่า เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารทางด้าน
กฎหมาย เป็นต้น 
 ๕) Communication for Engagement การสื่อสารข้อมูลเพื่อสร้างความผูกพันและ
ความม่ันใจ การสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว รวมถึงหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
 ๖) Data Research Service and Consultant การให้ข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์
และคําปรึกษา การบริการในเชิงวิชาการ เช่น ศูนย์ข้อมูล บทวิเคราะห์ ผลการวิจัย โพล  
งานสรุปค้นคว้าที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน รายงานการวิจัย รวมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชน ตลอดจนการให้คําแนะนําที่เก่ียวข้องต่าง ๆ  
 ๗) Corporate Agenda การแจ้งกําหนดการที่สําคัญขององค์กร การกําหนดกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น รายงานกิจกรรม การจัดประชุม การแถลงข่าว ทั้งด้านการบริหาร การบริการ และ
การจัดกิจกรรม 
 ๘ ) Corporate Connection การแสด งค วาม ก้ าวหน้ าท าง เค รือ ข่ ายอ งค์ ก ร 
ความก้าวหน้าการร่วมมือกับพันธมิตรกับองค์กรอื่น ๆ เช่น ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงความสําเร็จ ความคล่องตัว สร้างเครือข่ายและแสดงถึงประโยชน์
ที่ได้รับ 
 ๙ ) Expert, Award, Ranking การแสดงให้ เห็ นถึ งการยอม รับความ เชี่ ยวชาญ  
การส่ือสารเร่ืองราวหรือประเด็นความรู้ความสามารถในเชิงกฎหมาย หรือคุณงามความดี เช่น 
การได้รับรางวัล การยอมรับในมาตรฐานการรองรับจากหน่วยงาน เป็นองค์กรที่ มีความ
น่าเชื่อถือ เป็นต้น  
 ๑๐) Social Content เป็นการสื่อสารประเด็นทางสังคม สร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ให้กับผู้ที่ เก่ียวข้องในสิ่งที่องค์กรดําเนินการอยู่ เช่น การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
กิจกรรมขององค์กรเพื่อสังคม โดยมิใช่การโฆษณาประกาศความดี แต่เป็นการสร้างความต่ืนตัว
ไปยังผู้ที่เก่ียวข้องให้พัฒนาไปพร้อม ๆ กับองค์กร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความ
ชัดเจนในบทบาทและทิศทางขององค์กรต่อสังคม 
 สําหรับผลสัมฤทธิ์ของการประชาสัมพันธ์เฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ” นั้น โดยหลักแล้วไม่ได้ยึดลักษณะหรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมานําเสนอ แต่จะใช้วิธี
ผสมผสานกันในหลาย ๆ ลักษณะ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหา (Content) ที่จะ
นําเสนอเป็นสําคัญ และทําการตรวจสอบวัดผลความสําเร็จจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพจ/ 
ผู้เข้าชม ที่เข้ามากดไลท์ กดแชร์ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ รวมไปถึงยอด
จํานวนของผู้ที่เข้าชมด้วย  นอกจากนี้ ยังได้นํา “รูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร” มาปรับใช้ ซึ่งมีหลักการพื้นฐาน ๒ ส่วน ได้แก่  
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   สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้
เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่าเร่ืองราว เนื้อหา ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวีดิโอ ที่ผู้ใช้
เขียนขึ้นเอง ทําขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่น ๆ แล้วนํามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่าย
ของตนผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่ ให้บริการบนโลกออนไลน์ 
ปัจจุบันการสื่อสารแบบนี้จะทําผ่านทาง Internet และโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social  Network) หมายถึง เครือข่ายสังคม
ออนไลน์หรือเป็นการบริการที่ เชื่อมโยงคนหลายคนเข้าด้วยกัน โดยผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารและรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
 
 สําหรับข้อดี-ข้อเสียของรูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ สามารถ
เปรียบเทียบข้อแตกต่าง และผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ดังตารางที่ ๒  
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ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของรูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน ์
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

 
ข้อด ี ข้อเสีย 

๑) สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้ในสิ่งที่
สนใจร่วมกันได้ 
๒) สามารถเป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อม 
เพราะสามารถเสนอแนะและแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้ 
หรือตั้งคําถามในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลอื่น
ที่สนใจเข้ามาตอบหรือมีส่วนร่วมได้  
๓ ) ส าม ารถป ระห ยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก าร
ติดต่อสื่อสารกับคนอื่น สะดวกและรวดเร็ว 
๔) เป็นสื่อในการนําเสนอผลงานของตัวเอง 
เช่น งานเขียน รูปภาพ วีดิโอต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้อื่นได้เข้ามารับชมและแสดงความคิดเห็น 
๕ )  ส าม า รถ ใช้ เ ป็ น สื่ อ ใน ก า ร โฆ ษ ณ า 
ประชาสัมพันธ์ หรือบริการลูกค้าสําหรับบริษัท
และองค์กรต่าง ๆ ช่วยสร้างความเชื่อม่ันให้กับ
ลูกค้าได้ 
๖) สามารถช่วยสร้างผลงานและรายได้ให้แก่
ผู้ใช้งาน เกิดการจ้างงานแบบใหม่ ๆ ขึ้น 
๗) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อนสู่
เพื่อนได้ 

๑) ช่องทางการให้บริการบางแห่ง อาจจะ
เปิ ด เผยข้ อ มู ลส่ วน ตั วม าก เกิ น ไป  ห าก
ผู้ใช้บริการไม่ระมัดระวังในการกรอกข้อมูล 
อาจถูกผู้ไม่หวังดีนําไปใช้ในทางเสียหายหรือ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ 
๒ ) เป็ นสั งคมออน ไล น์ที่ ก ว้ าง  หากผู้ ใช้
รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดวิจารณญาณ อาจ
โดนหลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ต หรือการ
นัดหมายกันเพื่อจุดประสงค์ร้าย ตามที่เป็น
ข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ 
๓) เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ขโมย
ผลงาน  ห รือถู กแอบอ้ าง  เพ ราะ  Social 
Network Service เป็นสื่ อ ในการเผยแพ ร่
ผลงาน รูปภาพต่าง ๆ ของผู้ใช้ให้บุคคลอื่น 
ได้เห็นและแสดงความคิดเห็น 
๔) ข้อมูลที่ต้องกรอกเพื่อสมัครสมาชิก และ
แสดงบนเว็บไซต์ในรูปแบบ Social Network 
ยากแก่การตรวจสอบว่าเป็นความจริงหรือไม่ 
ดั งนั้ น  อาจเกิดปัญหาเก่ียวกับ เว็บ ไซต์ที่
กําหนดอายุการสมัครสมาชิกหรือการถูก
หลอกโดยบุคคลที่ไม่มีตัวตนได้ 
๕ ) ผู้ ใช้ที่ เล่น  Social Network และอยู่กับ
หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน อาจทําให้
สุขภาพและสายตาเสียได้ 
๖) ถ้าผู้ใช้หมกมุ่นและใช้เวลากับสื่อประเภทนี้
มากเกินไป อาจทําให้เสียงานได้ 
๗ ) เป็ น การ เสี ย เวลาถ้ าผู้ ใช้  ๆ  อ ย่ างไร้
ประโยชน์ 
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 ภาพลักษณ์องค์กร๕ (Corporate Image) หมายถึง ภาพรวมทั้งหมดขององค์กรที่
บุคคลรับรู้จากประสบการณ์หรือมีความรู้ ความประทับใจ ตลอดจนความรู้สึกที่มีต่อหน่วยงาน
หรือสถาบัน ทั้งนี้ ภาพหรือการรับรู้ดังกล่าวเป็นผลมาจากการกระทําของคนในองค์กรนั้นด้วย 
ไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทํา ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้ประสบความสําเร็จ
มากหรือน้อยเพียงไร จึงขึ้นอยู่กับว่าองค์กรนั้น ๆ มีสมาชิกเป็นเช่นไร หากมีสมาชิกที่เข้มแข็ง มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ปรากฏเป็นรูปธรรม มีบริการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรม จริยธรรม น่าเลื่อมใส 
เป็นที่ศรัทธาของคนทั่วไป ภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นก็จะเกิดเป็นภาพที่ดี น่าประทับใจ เป็นที่
จดจําขึ้นในจิตใจของประชาชน ซึ่งสิ่งนี้มีผลต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจขององค์กรเพื่อให้ไปสู่
ความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ ในทางตรงกันข้าม หากภาพลักษณ์องค์กรเป็นไปทาง 
“ลบ” ความเชื่อม่ัน การยอมรับและศรัทธาของประชาชนก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกันข้าม
เช่นเดียวกัน การจะสร้างหรือแก้ไขภาพลักษณ์องค์กรนั้น มีลักษณะพิเศษ ได้แก่ 
 ข้อแรก ภาพลักษณ์องค์กรเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ องค์กรที่คร้ังหนึ่งเคยมี
ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประชาชน อาจกลายเป็นองค์กรที่มีภาพลบได้ ถ้ามีข่าวลือหรือ
เหตุการณ์ร้ายแรงมาเก่ียวพัน ทําให้กระแสความนิยมของประชาชนในขณะน้ันเปลี่ยนแปลงไป  
 ข้อที่สอง ภาพลักษณ์องค์กรที่เสียไปแล้ว ย่อมแก้ไขได้ยาก และตกทอดถึงสมาชิก 
รุ่นหลังได้ การแก้ไขขึ้นอยู่กับจังหวะเวลา เทคนิควิธี และความน่าเชื่อถืออันเป็นทุนเดิมของ
องค์กร 
 ข้อที่สาม ภาพลักษณ์องค์กรที่เกิดจากการสร้างภาพ เช่น การโฆษณาหรือเทคนิค 
ทางการตลาด จะเกิดและสลายเร็วกว่าภาพลักษณ์ที่เกิดจากผลงานอันเป็นรูปธรรมขององค์กร
นั้น ๆ มี ๒ แนวทาง ได้แก่  
  ๑) เกิดจากเนื้อแท้ขององค์กรที่กระทําหรือสร้างสมผลงานที่ดีมาเป็นเวลานาน 
  ๒ ) เกิดจากการสร้างเส ริมปรุงแต่ ง โดยใช้ เทคนิคการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งอาจใช้เวลาสั้น ๆ แต่ได้ผลเร็ว  
 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร Gregory และ Wiechmann ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

๑) รับรู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือนํามากําหนดเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร/
หน่วยงาน 

๒) ต้องกําหนดทิศทางให้ชัดเจนถึงเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ผู้บริหารจึง
เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการกําหนดแนวทาง 

 
๕งานประชาสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กร. สืบค้นเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ , จาก

https://www.gotoknow.org/posts/548401 

 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักด้วยการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) 
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๓) รู้จักตนเองว่าองค์กรหรือหน่วยงานมีภาพลักษณ์เป็นอย่างไร และภาพลักษณ์ที่
ต้องการให้เกิดขึ้นคืออะไร 

๔) จุดเน้นต้องรู้ว่าหน่วยงานกําลังทําอะไรอยู่ คือ การเข้าใจงานและเข้าใจบทบาท
หน้าที่ที่ชัดเจน 

๕) การสร้างสรรค์งาน โดยใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย
ให้มากที่สุด 

๖) ความคงเส้นคงวา ความสมํ่าเสมอในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 
๗) การประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ได้กระทําจริงหรือการปรับความเข้าใจเก่ียวกับข่าวลือ 

ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  
 กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรด้วยการสร้างแบรนด์ (Brand)  
 การสร้างแบรนด์ (Brand) ในที่นี้แบรนด์ไม่ใช่เป็นเพียงชื่อสินค้าหรือโลโก้ (Logo) และ
ไม่ใช่รูปแบบของตัวบรรจุภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังหมายถึง ความรู้สึกหรือความประทับใจโดยรวมต่อ
สินค้าย่ีห้อ (องค์กร) นั้น ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นภายในจิตใจของผู้บริโภคด้วย ทั้งจากการโฆษณา 
ประสบการณ์การใช้บริการ ภาพลักษณ์ขององค์กร และบุคลากรจากการให้บริการ รวมถึง
ประสบการณ์ใด ๆ ที่เก่ียวกับองค์กรในการให้บริการนั้น   
 หลักของการสร้างแบรนด์ (Brand)  
 ๑) สร้างความแตกต่างทางด้านความรู้สึก อารมณ์ในการรับรู้งานด้านบริการ 

๒) องค์กรต้องทราบถึงกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใคร และคุณประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ๓) จุดเร่ิมต้นของการสร้างแบรนด์ (Build the Brand) คือ การให้ข้อมูลข่าวสาร 
 ๔) การมีโลโก้ (Logo) เปรียบเสมือนการสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนขององค์กร 
รวมถึงความรู้สึกด้วย 
 ๕) การสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) ด้วยการทําประชาสัมพันธ์บ่อยครั้ง 

๖) การสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Royalty of Brand) ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้อง  
 ๗) ทําความเข้าใจให้กับผู้รับข้อมูลข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ (Keep Relationship) กับ
ผู้รับข่าวสาร 
 ๘) การแตกงานบริการใหม่ ๆ ให้กับแบรนด์ (New Line of Services) คือ การสร้างสิ่ง
ใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมในเร่ืองของข้อมูลข่าวสารหรือวิธีอื่น ๆ เช่น การสร้างเครือข่าย เป็นต้น 
 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรด้วยการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) 
 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นช่องทางหรือเคร่ืองมือสื่อสาร
สําคัญที่ได้ รับความนิยมอยู่ในอันดับต้น ๆ ปัจจัยที่ทําให้เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นที่นิยม  
สืบเนื่องมาจากการถูกนําไปใช้ในงานโฆษณา การตลาด และการประชาสัมพันธ์องค์กร โดย 
เฟซบุ๊ก (Facebook) มีส่วนช่วยส่งเสริมให้งานต่าง ๆ ประสบความสําเร็จ อาทิ การได้มาซึ่ง
ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค สร้างการรับรู้ในตราสินค้า/ภาพลักษณ์องค์กร สร้างความจงรักภักดี



๒๗ 

 

ในตราสินค้า หรือทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เป็นต้น ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ให้ประสบความสําเร็จ จึงมีแนวทาง ดังนี้  
 ๑) ควรเลือกเนื้อหาที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กับผู้รับสารที่เข้ามาติดตามเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ขององค์กร ในฐานะเพื่อน ไม่ใช่ฐานะลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปแต่เพียงอย่างเดียว 
 ๒) ควรมีการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบประเภทอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหวในเร่ืองขําขัน เพลง หรือการประกวดชิงรางวัล เป็นต้น 
 ๓) เน้นการมีส่วนร่วมของผู้รับสารให้สามารถสื่อสารกันได้แบบ ๒ ทาง 
 ๔) ใช้กลยุทธ์การเขียนและนําเสนอเนื้อหาด้วยความเป็นกันเอง 
 สํ าห รับ  เฟซบุ๊ ก  (Facebook) “สภานิ ติ บัญญั ติ แห่ งชาติ” ที่ ได้ เร่ิมทํ าการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) มาตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึง
ปัจจุบัน ได้นําหลักการของกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง จึงทําให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากข้ึน โดยเฉพาะงาน
ทางด้านนิติบัญญัติ ซึ่งส่งผลให้มียอดจํานวนสมาชิกเพจที่เข้าชมมีมากถึง ๖๖, ๖๙๗ ราย 
ภายใน ๔ ปี (อ้างอิงถึงข้อมูลเชิงลึกเฟซบุ๊ก “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑) และแอดมินเพจยังคงใช้วิธีการนี้มาปฏิบัติงานจริง เพื่อตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของ
องค์กรต่อไป  

 
 
 

 เฟซบุ๊ก (Facebook) มี Feature ที่หลากหลายรูปแบบให้ เลือกใช้งานตามความ
เหมาะสม หรือตามความต้องการของผู้ใช้งานที่ต้องการเพิ่มยอดหรือจํานวนสมาชิกเพจ/ 
ผู้ เข้าชม ให้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์หรือส่วนร่วมในการติดตามมากขึ้น วิธีหนึ่งที่นิยมใช้ คือ  
“การโปรโมทเพจ” หรือเรียกได้ว่าเป็น “การประชาสัมพันธ์ทางลัด” ทั้งนี้ เป็นเพราะ  

๑) เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นสื่อที่คนทั่วโลกเข้าถึงได้ง่าย ลงทุนน้อย หากทําการ 
โปรโมทเพจอย่างถูกวิธี อาจทําให้เกิดผลลัพธ์อย่างมหาศาล  
 ๒) ปัจจุบันประชากรทั่วโลกเล่นเฟซบุ๊ก (Facebook) กันเป็นจํานวนมาก หากต้องการ
ขายสินค้า บริการหรือต้องการประชาสัมพันธ์องค์กรแล้ว ไม่จําเป็นต้องไปซื้อสื่อโฆษณาจาก 
สื่อเก่า (Old Media) เพียงแต่อัพเดตข้อมูลผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) หรือหน้าเว็บไซต์ของ
ตนเองให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่ก่ีนาที ก็สามารถดําเนินการและเห็นผล 
ตอบกลับได้ทันที 
 กลยุทธ์การโปรโมทเฟซบุ๊ก (Facebook) ให้เป็นที่ รู้จักแก่กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่
ใกล้เคียง มีดังนี้ 
 ๑) การโปรโมทเพจการเข้าถึงด้วยการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
กระตุ้นการรับรู้ของคนในพื้นที่ เช่น การเชื่อมต่อกับผู้คนที่อยู่ใกล้กับหลาย ๆ ตําแหน่งของที่ตั้ง  

 การเข้าถึงผู้ใชเ้ฟซบุ๊ก (Facebook) หรือกลุ่มเปา้หมายในพื้นทีใ่กล้เคียง 



๒๘ 

 

๒) หลีกเลี่ยงการโฆษณาที่มีค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็น  
๓. ค้นหากลุ่มเป้าหมายโดยอิงจากข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ความสนใจ พฤติกรรม 

อิงจากภาษาหรือการเชื่อมต่อระหว่างกัน  
 ๔. ทําการโปรโมทเรื่องราวที่ต้องการนําเสนอให้น่าสนใจ 
 ๕ . ใช้เคร่ืองมือ “ ปุ่มกระตุ้นให้ดําเนินการ” ที่ เฟซบุ๊ก (Facebook) มีอยู่ให้ เป็น
ประโยชน์ 
 ในส่วนนี้ เฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ได้จัดจ้าง outsource เพื่อ
ทําการโปรโมทเพจเพิ่มยอดจํานวนสมาชิกเพจ/ผู้เข้าชมอีกทางหน่ึง โดยนําฐานข้อมูลเชิงลึกมา
ทําการวิเคราะห์ อาทิ การเข้าถึงโพสต์ ด้านความรู้สึก ความคิดเห็น การแชร์และอื่น ๆ ยอดรวม
การรับชม หรือจํานวนรวมของผู้ที่ได้รับชมเพจ ฯลฯ แล้วทําการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ที่เข้าชม รวมถึงทําการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และปรับแก้ไขอยู่
ตลอดเวลา  
 
ภาพที่ ๑๓ ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงลึกของเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 การเพิ่มจํานวนผูเ้ข้าชมเฟซบุ๊ก (Facebook)  
 

โดยภาพรวมของเฟซบุ๊ก (Facebook) แล้ว สรุปได้ว่า เนื้อหา (Content) เป็นสิ่งสําคัญ
ที่สุดที่ช่วยเพิ่มจํานวนผู้เข้าชมเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ได้เป็นอย่างดี 
สถิติรูปแบบโดยทั่วไปที่มีการนําเสนอบนหน้าเฟซบุ๊ก (Facebook) นั้น ประกอบด้วยไปด้วย 
 ๑) Status การอัพเดทสถานะท่ัวไปในลักษณะของตัวอักษร (สร้างคําพูดที่โดนใจ)  
คิดเป็น ๑% ของแบรนด์ระดับโลกที่ใช้การโพสต์ในลักษณะนี้ 
 ๒) Link Post คิดเป็น ๓๕% ของประเภทการโพสต์ โดยเฉพาะในกลุ่มเพจประเภทข่าว
นิยมแชร์ Link Post เป็นอันดับต้น ๆ เพราะต้องการกราฟิกเข้าเว็บไซต์ เพื่อนํายอดสมาชิก 
เข้าเว็บไซต์แล้วไปขอ sponsor จากผู้สนับสนุนต่อ 
 ๓) Photo การโพสต์แบบรูปภาพ เป็นวิธีที่ใช้กันเป็นอันดับต้น ๆ เพราะสามารถเข้าถึง
กลุ่มคนได้ง่าย สะดุดตา ก่อให้เกิดการแชร์ที่ดี สัดส่วนการโพสต์แบบนี้ คิดเป็น ๕๐% 
 ๔) VDO มักได้รับการเข้าถึงที่ดีบนเฟซบุ๊ก คิดเป็นค่าเฉล่ีย ๖ วีดิโอ/สัปดาห์ 
 ๕) การใช้ Email List มีการเก็บข้อมูลอีเมลจากผู้เข้าเย่ียมในเว็บไซต์และข้อมูลของ
ลูกค้า สามารถอัพโหลดอีเมลเหล่านั้นลงบนเฟซบุ๊ก เพื่อทําการโฆษณาเฉพาะกลุ่มอีเมลนี้ได้
ทันที 
 ๖) การตอบกลับข้อความอย่างรวดเร็ว หากสังเกตหน้าเพจจะมีข้อความ “อัตราตอบ
กลับ xx% เวลาในการตอบกลับ x ชั่วโมง/วัน” หากทําการตอบกลับข้อความของสมาชิกเพจได้
อย่างรวดเร็วและครอบคลุม (โดยปกติควรตอบ ๙๕% ของจํานวนข้อความทั้งหมด และควร
ตอบภายใน ๕ นาที) สถานะนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น “ปกติแล้วตอบกลับโดยทันที” 
 ๗) ทําวีดิโอด้วย Facebook Live ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นใหม่ที่เฟซบุ๊ก (Facebook) ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ง่ายเป็นแบบเรียลไทม์ (Real Time)  

จากสัดส่วนสถิติข้างต้น เฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ได้จัดทําแล้ว
ทุกองค์ประกอบ และล่าสุดได้จัดทํา Facebook Live เพื่อ เผยแพร่ในเพจ โดยมีขั้นตอน 
การปฏิบัติ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

ภาพที่ ๑๔ ข้ันตอนการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live  
ของเฟซบุ๊ก (Facebook)  “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

ข้ันตอนการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ” มีดังนี้ 
 ๑) คัดเลือกเรื่อง/รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทํา Content 

ดําเนินการคัดเลือกเรื่อง/หัวข้อหรือประเด็นที่อยู่ในกระแส/สถานการณ์ที่ประชาชน
ให้ความสนใจ  ได้แก่  ร่างพระราชบัญญั ติ/ร่างพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้เป็นกฎหมาย กิจกรรมหรือโครงการเฉลิมพระเกียรติ วันสําคัญ 
ต่าง ๆ ความรู้ในวงงานของรัฐสภา และอื่น ๆ ที่เห็นสมควร เม่ือได้เร่ืองหรือหัวข้อที่จะนําเสนอ
แล้วทําการสืบค้น/หาข้อมูลเพิ่มเติม  

๒) จัดทํา Content ในรูปแบบของ Scrip รายการ และตรวจสอบความถูกต้อง 
นําข้อมูลที่ได้มาดําเนินการจัดทํา Scrip รายการ เพื่อออกอากาศประมาณ ๓-๕ 

นาที โดยมีรูปแบบ (Pattern) ประกอบด้วย 
๒.๑ ชื่อเร่ือง วัน เวลา การออกอากาศ (ถ่ายทอดสด) 
๒.๒ ช่วงพิธีกรทักทายผู้ชม เป็นการกล่าวทักทายกับผู้เข้าชมเพจ “สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ” และแนะนําชื่อ-นามสกุลของผู้ดําเนินรายการแบบเป็นกันเอง 
๒.๓ ช่วงนําเข้าสู่เนื้อหา/คําถาม เป็นการให้ความรู้เก่ียวกับเร่ืองที่กําหนด กล่าวถึง

ที่มาหรือสาเหตุของเรื่อง รวมถึงการเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จากนั้น
เป็นการตั้งคําถามให้ผู้เข้าชมเพจ ได้ร่วมตอบคําถามชิงรางวัล โดยผู้ดําเนินรายการจะกล่าว 
เน้นยํ้าคําถาม ๒ คร้ัง  

๒.๔ ช่วงปิดท้ายรายการ เป็นการกล่าวถึงระยะเวลาสิ้นสุดของการร่วมตอบคําถาม
และวันประกาศผลของผู้โชคดี ปิดท้ายด้วยการกล่าวเน้นยํ้าถึงวัตถุประสงค์ ชื่อเฟซบุ๊ก 
(Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” พร้อมกับกล่าวขอบคุณ 

๓) เสนอผู้บังคับบัญชา 
    นํา Scrip รายการเสนอต่อผู้ บั งคับบัญชาเพื่ อตรวจสอบความถูกต้อง หาก

ผู้บังคับบัญชามีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมหรือมีการปรับแก้ไขเนื้อหาในส่วนใด ให้รีบทําการปรับ 
แก้ไขทันที และเม่ือผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 ๔) การถ่ายทอดผ่าน Facebook Live ไปเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ”  

 การถ่ายทอดสดผ่าน Fabcebook Live ของเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ” ในที่นี้ ได้ดําเนินการในรูปแบบของการบันทึกเทปกิจกรรมล่วงหน้า เม่ือถึงวัน
ออกอากาศจริงจึงจะทําการถ่ายทอดสัญญาณผ่านเฟซบุ๊ก “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” อีกคร้ัง 
โดยแยกการดําเนินงานได้เป็น ๓ ขั้นตอน คือ  
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๔.๑ ขั้นเตรียมการก่อนการบันทึกเทป  
  - ออกแบบ จัดทําแบรนเนอร์เชิญชวนให้สมาชิกเพจ/ผู้ เข้าชมได้เข้าร่วม
กิจกรรมการถ่ายทอดสดในวันเวลาที่กําหนด แล้วเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ” 
 

ภาพที่ ๑๕ ตัวอย่างแบรนเนอร์ประชาสัมพันธ์ 
 

 
 
  - ที ม งานทํ าการติ ดต่ อ /ประสานงาน กับผู้ ดํ า เนิ น รายการ  กลุ่ ม งาน
โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งทําหน้าที่ในการบันทึกเทปต้นฉบับการ Live โดยนัดหมายวัน เวลา และ
สถานที่ที่ทําการบันทึกเทป  
  - นําส่ง Scrip รายการที่ผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาแล้วให้ผู้ดําเนิน
รายการและกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ ได้เตรียมความพร้อมและทําการศึกษาก่อนบันทึกเทปจริง 
(นําส่งล่วงหน้าประมาณ ๑ อาทิตย์)  

๔.๒ ระหว่างการบันทึกเทป  
  - เม่ือถึงวันบันทึกเทป ควรตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ก่อน ๑ ชั่วโมง 
ดูแลความเรียบร้อยของสถานท่ี เช่น แสง เงา รวมถึงสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ สถานที่ เพื่อ
ไม่ให้มีสิ่งรบกวนมาขัดขวางการทํางานในขณะที่ทําการบันทึกเทป ตรวจสอบอุปกรณ์ เช่น  
กล้องบันทึกภาพ เคร่ืองบันทึกเสียง การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมถึงอุปกรณ์เสริม 
อื่น ๆ ให้พร้อมอยู่เสมอ 

ในส่วนของผู้ดําเนินรายการ ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของบุคลิก ท่าทาง  
การแต่งกาย น้ําเสียง การออกเสียงโดยซ้อมอ่าน Scrip รายการให้ถูกต้องชัดเจน ตรงตาม
อักขระ “ร” “ล” การควบกล้ํา การเว้นวรรคตอนของเนื้อหาอย่างเหมาะสม รวมถึงตําแหน่ง 
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ในการยืนหรือนั่งระหว่างการบันทึกเทป โดยทําการซ้อมประมาณ ๒-๓ คร้ัง จนถึงเวลาที่
ผู้ดําเนินการพร้อมทําการบันทึกเทปจริง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับทีมงานและผู้ดําเนิน
รายการ 
 

ภาพที่ ๑๖ ภาพการเตรียมความพร้อมก่อนการบันทกึเทป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - ทําการบันทึกเทปจนจบ 
  - เม่ือพบปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ให้ทําการแก้ไขทันที เช่น เม่ือผู้ดําเนิน
รายการมีแนวโน้มว่าจะกล่าวหรืออ่านเนื้อหาผิด ทีมงานควรนําแผ่น Scrip รายการสํารองที่
ขยายตัวอักษรใหญ่ ยกชูให้ผู้ดําเนินรายการเห็นทันที หรือเม่ือพบว่าผู้ดําเนินรายการกล่าว
เนื้อหาผิด ให้ทีมงานทําสัญลักษณ์แจ้งเตือน เพื่อผู้ดําเนินรายการจะได้ปรับแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที เป็นต้น  
  - ทีมงานทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องต้องประสานการทํางานกันเป็นอย่างดี เป็นระบบ 
เพื่อให้งานออกมาได้อย่างราบร่ืน สมบูรณ์ 

๔.๓ ภายหลังการบันทึกเทป  
  - เม่ือสิ้นสุดการบันทึกเทปแล้ว กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์  จะนํ าเข้ าสู่
กระบวนการตัดต่อ โดยกําหนดเวลาในการเผยแพร่เนื้อหาประมาณ ๓-๕ นาที จากน้ันทําการใส่
เครดิตหัวรายการ ใส่เสียงและภาพประกอบของรายการ ตรวจสอบความคมชัดและความ
ละเอียดของภาพ รวมถึงความถูกต้องของข้อความอีกคร้ัง และนําส่งให้สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปล่อยผ่านสัญญาณในการถ่ายทอดสดจริงต่อไป 

๕) การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live   
๕.๑ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทําการปล่อยและเชื่อมโยงสัญญาณ

เข้าสู่ระบบการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”  
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๕.๒ ทีมงานและผู้ที่เก่ียวข้องเปิดรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกัน เพื่อตรวจสอบ 
ภาพรวมของการออกอากาศจริง  

๕.๓ เม่ือสิ้นสุดการถ่ายทอดสดแล้ว ให้ตรวจสอบหน้าเพจทันทีว่าระบบ Facebook 
Live ได้ทําการบันทึกเป็นวีดิทัศน์แล้วหรือไม่ หากทําการบันทึกเป็นวีดิทัศน์เรียบร้อยแล้ว  
จึงเป็นการสิ้นสุดของการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live  
 

ภาพที่ ๑๗ การถ่ายทอดสดจริง 

 
๖) รวบรวมผลตอบรับ/ประเมินผล 

ภายหลังเสร็จสิ้นการออกอากาศ ให้ทําการเก็บรวบรวมยอดผู้ เข้าชม ข้อมูล 
การแสดงความคิดเห็น เพื่อนํามาประเมินผล/ติดตาม การให้ความสนใจเฟซบุ๊ก (Facebook) 
“สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” นําผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาในการจัดทํา Facebook Live ให้ 
ดีย่ิงขึ้นในโอกาสต่อไป  

เทคนิคเบื้องต้นในการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ทําอย่างไรให้สมาชิกเพจ/
ผู้เข้าชม กดถูกใจและติดตามอย่างต่อเนื่อง  

๑) กําหนดเวลาที่จะถ่ายทอดสด แล้วประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชมหรือสมาชิกเพจได้รับรู้ก่อน 
ทําการถ่ายทอดสดจริง 
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๒) ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
๓) เขียนข้อความอธิบายให้ชัดเจนว่าจะถ่ายทอดสดเร่ืองอะไร อย่างไร  
๔) เชิญชวนให้สมาชิกเพจช่วยติดตาม กดไลท์ และกดแชร์ เพื่อเพิ่มการปฏิสัมพันธ์

ร่วมกันกับบุคคลภายนอก และเพิ่มจํานวนสมาชิกเพจให้มากขึ้น  
 ๕) การถ่ายทอดสด/การออกอากาศ ควรมีความยาวอย่างน้อยไม่เกิน ๑๐ นาที ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง  
 จากองค์ความรู้ทั้ง ๕ หัวข้อ ได้แก่ การสร้างการประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก (Facebook)  
การจัดการประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก (Facebook) การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรให้เป็น
ที่รู้จักด้วยการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) การเข้าถึงผู้ใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่ใกล้เคียง และการเพิ่มจํานวนผู้เข้าชมเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่สํานักประชาสัมพันธ์ได้นํามา 
รวบรวมและสรุปเป็นองค์ความรู้นั้น นับว่าเป็นเพียงกลยุทธ์หนึ่งในหลาย ๆ กลยุทธ์ที่มีส่วนช่วย
เสริมให้งานด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กรประสบความสําเร็จ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้
เป็นที่ประจักษ์และเกิดการยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป ยังมีเทคนิค วิธีการ รวมถึงรายละเอียด 
อีกมากมายหลายด้านของเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่แอดมินเพจและผู้ที่เก่ียวข้องจําเป็นต้องเรียนรู้ 
ศึกษา ทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนําไปปรับประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน
ให้เกิดศักยภาพและประสิทธิภาพต่อองค์กรสูงสุดต่อไป  
 
๒.๓ บทสรุป 
 ๒.๓.๑.  บทสรุป 

  แม้ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์จะเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดและถูกนํามาใช้ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารขององค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมายจํานวนมาก
ภายในเวลาเดียวกัน ด้วยคุณประโยชน์ที่เป็นช่องทางสื่อที่รวดเร็ว ไม่มีข้อจํากัดทางด้านเวลา
และสถานท่ี แต่การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังกล่าวจะประสบผลสําเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการเขียนเนื้อหา (Content) การออกแบบข่าวสาร และการนําเสนอในเชิง 
การประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจ ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook)  
“สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” จึงจําเป็นต้องอาศัยศาสตร์ความรู้ทางวิชาการและการจัดทํากลยุทธ์
ในหลากหลายมิติมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงอยู่เสมอ  

จุดเร่ิมต้นที่สําคัญที่สุดของกลยุทธ์ที่นํามาใช้ คือ จะต้องกําหนดวัตถุประสงค์ 
ทิศทางในการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรให้ชัดเจน โดยทําความเข้าใจศึกษา
พฤติกรรมการบริโภค ความต้องการของสมาชิกเพจ/ผู้เข้าชม รวมถึงประชาชนทั่วไปอย่าง 
ถ่องแท้เสียก่อนว่าต้องการอะไร อย่างไร แล้วจึงจะกําหนดแนวทางของกลยุทธ์ ซึ่งพฤติกรรม
โดยส่วนใหญ่แล้วสมาชิกเพจ/ผู้เข้าชมจะรับข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์แบบผ่านตา 
การจัดทําเนื้อหา (Content) ให้โดดเด่น ใช้ข้อความสั้น กระชับได้ใจความ การออกแบบมีสีสัน
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สะดุดตาและสร้างความน่าสนใจอยู่ตลอดเวลา จะช่วยเสริมให้เป้าหมายขององค์กรนั้นบรรลุผล
สําเร็จเร็วขึ้น 

ดังนั้น การจัดทําองค์ความรู้ตามแนวทางการจัดการความรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook)” ฉบับนี้ เป็นเพียงเทคนิคและกลยุทธ์
สําคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสบ
ความสําเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถ
นําไปต่อยอดและพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ดีย่ิง ๆ ขึ้นต่อไปได้ในอนาคต 

๒.๓.๒ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทําองค์ความรู้ 
๑) สามารถนําความรู้มาใช้ในการพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้

เฟซ บุ๊ ก  (Facebook) “สภานิ ติ บัญญั ติ แห่ งชาติ” เพื่ อ เป็นสื่ อกลางในการเผยแพ ร่ 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไปสู่ประชาชนและสาธารณชนทั่วไป 

๒) เป็นช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้ประชาชนได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมแบบเป็นการสื่อสาร ๒ ทาง (Two-way Communication)  

๓) ช่วยลดต้นทุนในการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
๔) ช่วยเพิ่มจํานวนสมาชิกเพจ/ผู้เข้าชมเพจ “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” และ

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๕) ทําให้ประชาชนได้รู้จัก “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” และสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มากขึ้น  
 ๒.๓.๓ ปัญหาและอุปสรรค  

๑) ผู้บริหาร ข้าราชการ หรือบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานภายใต้
ขอบเขตของงานด้านประชาสัมพันธ์ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ “สื่อสังคมออนไลน์” 
ที่มีองค์ความรู้อยู่อีกมาก จึงทําให้ไม่สามารถดึงเอาศักยภาพทางด้านนี้ เข้ามาปรับใช้กับ 
การปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 

๒) ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร  
๓) สํานักประชาสัมพันธ์ยังไม่เคยมีการจัดทําคู่มือองค์ความรู้เร่ือง “การ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร” 
 ๒.๓.๔ ข้อเสนอแนะ 

๑) จัดฝึกอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ หรือบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะ “สื่อสังคมออนไลน์” 
  ๒) หม่ันตรวจเช็คอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้
มีความพร้อมอยู่เสมอ  

๓) ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารขององค์กรที่ต้องการนําเสนอหรือ
เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนอย่างละเอียด  



๓๗ 

 

๔) หากพบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานส่วนใด หรือพบเร่ืองที่เห็นว่าอาจเกิด
ผลกระทบด้านลบต่อองค์กร ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและเร่งแก้ไขโดยทันที  
  ๕ ) ทําการวิเคราะห์ สรุป และประเมินผลองค์ความรู้ที่ ได้ รับ พร้อมทํา
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
 
 -  
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ภาคผนวก ก 
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์ 
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
โครงการฝกึอบรมหลักสูตร 

กลยุทธ์การประชาสัมพันธผ์่านสื่อสังคมออนไลน์ดว้ยการใช้ “เฟซบุ๊ก” (Facebook) 
ส าหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์และด้านสื่อสารมวลชน 

--------------------------- 
ตามที่เลขาธิการวุฒิสภาได้อนุมัติให้ส านักััฒนาทรััาากรุุคคลััดคครกการึกกอุรม หลักสูตร 

กลาุทธ์การประชาสัมัันธ์ผ่านสื่อสักคมออนไลน์ด้วาการใช้ “เฟซุุ๊ก” (Facebook) ส าหรัุข้าราชการ
ผู้ปฏิุัติกานด้านประชาสัมัันธ์และด้านสื่อสารมวลชน ให้แก่ ข้าราชการส านักกานเลขาธิการวุฒิสภา ั านวน 
๓๐ คน และส านกักานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร ั  านวน ๑๐ คน ััดอุรมวันัันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ระหว่ากเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อกปฏิุัติการคอมัิวเตอร์ ชั้น ๑๓ อาคารสุขประัฤติ                
คดามีประมาณการค่าใช้ั่าา ั านวน ๓๑,๐๐๐ ุาท (สามหมื่นหนึ่กัันุาทถ้วน) นั้น 

ุัดนี้ ส านักััฒนาทรััาากรุุคคลได้ััดคครกการึกกอุรมหลักสูตรดักกล่าวเสร็ัสิ้นแล้วด้วา
ความเรีาุร้อา ัึกขอราากานสรุปผลการด าเนินคครกการฯ ดักนี้ 
 ส านักประชาสัมัันธ์ ส านักกานเลขาธิการวุฒิสภา และส านักกานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร                
มีุทุาทหน้าที่ในการเผาแัร่และประชาสัมัันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินกาน และภารกิัต่าก ๆ 
ขอกอกค์กรด้านนิติุัญญัติ  ซึ่ กเป็นอกค์กรระดัุประเทศ เั่ือให้สาธารณชนทั่ วไปได้รัุทราุ                             
ทั้กภาาในประเทศและภาานอกประเทศ แต่ด้วาััฒนาการขอกรูปแุุการสื่อสารในาุคปัััุุันที่มีการ
เปลี่านแปลกไปสู่าุคขอกเทคคนคลาีดิัิทัล คดาเฉัาะสื่อสักคมออนไลน์ประเภท “เฟซุุ๊ก” (Facebook)  
ที่เป็นที่นิามใช้กานกันอา่ากกว้ากขวาก ท าให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว ผู้ใช้กานสามารถ
รัุทราุข้อมูลข่าวสารได้คดาไม่มีข้อั ากัดทั้กในเรื่อกระาะเวลาหรือระาะทาก ด้วาเหตุนี้ัึกั าเป็นอา่ากาิ่ก
ที่ส านักกานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักกานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ัะต้อกััฒนาสมรรถนะ                     
ขอกุุคลากรที่ปฏิุัติหน้าที่ในส านักประชาสัมัันธ์ขอกทั้กสอกส านักกานฯ ให้มีความรู้ความเข้าใัเกี่าวกัุ
การน าสื่อสักคมออนไลน์ประเภท “เฟซุุ๊ก” (Facebook) เข้ามาเสริมประสิทธิภาัในการปฏิุัติกานด้าน
การประชาสัมัันธ์ได้อา่ากถูกต้อก เหมาะสม รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ปัััุุัน 
 ส านักกานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกัุส านักกานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรัึกได้ััดคครกการ
ึกกอุรมหลักสูตร กลาุทธ์การประชาสัมัันธ์ผ่านสื่อสักคมออนไลน์ด้วาการใช้ “เฟซุุ๊ก” (Facebook) 
ขึ้น เัื่อััฒนาศักาภาัขอกุุคลากรทั้กสอกส านักกานฯ ให้ไปสู่การเป็นนักประชาสัมัันธ์อา่ากมืออาชีั 
อีกทั้กาักช่วาส่กเสริมการเผาแัร่ประชาสัมัันธ์ให้สภานิติุัญญัติแห่กชาติเป็นที่รู้ััก ประชาชนและสักคม
เกิดการรัุรู้ าอมรัุอา่ากกว้ากขวากในภารกิัหน้าที่ขอกสภานิติุัญญัติแห่กชาติ ันเกิดความน่าเชื่อถือ 
ศรัทธา และเป็นที่ัึ่กขอกประชาชนได้ต่อไปคดามีวัตถุประสกค์ในการััดคครกการฯ ดักนี้ 

๑) เั่ือให้ผู้เข้ารัุการอุรมมีความรู้ความเข้าใัเกี่าวกัุกลาุทธ์การประชาสัมัันธ์ผ่านสื่อ
สักคมออนไลน์ด้วาการใช้ “เฟซุุ๊ก” (Facebook) 

๒) เั่ือเป็นการึกกทักษะและััฒนาศักาภาัการปฏิุัติกานด้านการประชาสัมัันธ์ด้วา
การใช้ “เฟซุุ๊ก” (Facebook) ได้อา่ากมีประสิทธิภาัและเป็นมืออาชีั  
 
 
  
 



- ๒ - 
 
สาระส าคัญของการฝึกอบรม มีดังนี ้

 ก่อนเข้าสู่กระุวนการึกกอุรม ได้รัุเกีารติัาก นาาักศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษา                      
ด้านระุุกานนิติุัญญัติ ได้กล่าวถึกความเป็นมาขอกคครกการฯ 
และกล่ าว เปิ ด คครกการึกกอุรม  หลั กสูตร กลาุทธ์การ
ประชาสัมัันธ์ผ่านสื่อสักคมออนไลน์ด้วาการใช้  “เฟซุุ๊ก” 
(Facebook) ส าหรัุข้าราชการผู้ปฏิุัติกานด้านประชาสัมัันธ์
และด้านสื่อสารมวลชน คดากล่ าวถึ กความเป็นมาขอกการ                
ััดคครกการว่าประธานคณะกรรมการประชาสัมัันธ์สภานิติ
ุัญญัติแห่กชาติ (นาาสุรชัา เลี้ากุุญเลิศชัา) ได้เห็นชอุให้ััด
อุรมให้ความรู้เกี่าวกัุการใช้ “เฟซุุ๊ก” (Facebook) ในการ
ประชาสัมัันธ์การด าเนินกานต่ากๆ ขอกสภานิติุัญญัติแห่กชาติ 
ให้แก่สมาชิกสภานิติุัญญัติแห่กชาติ และเั้าหน้าที่ผู้ปฏิุัติกาน 
เั่ือเั่ิมประสิทธิภาัการปฏิุัติกานด้านการประชาสัมัันธ์                 

และเัิ่มช่อกทากการสื่อสารระหว่ากสภานิติุ ัญญัตแิห่กชาติกัุประชาชน หลักัากนั้นเป็นการึกกอุรมเชิก
ปฏิุัติการคดาทีมวิทาากร 

การึกกอุรมเชิกปฏิุัติการ หัวข้อ กลาุทธ์การประชาสัมัันธ์ผ่านสื่อสักคมออนไลน์ด้วา
การใช้ “เฟซุุ๊ก” (Facebook) คดา ผู้ช่วาศาสตราัารา์ ัิภัช ดวกค าสวัสดิ์ และทีมกาน ัากสถาุัน
คุณวุฒิวิชาชีั (อกค์การมหาชน) 

   ๑) แนวคน้มการประชาสัมัันธ์ผ่านสื่อสักคมออนไลน์ ปัััุุันสื่อ
สักคมออนไลน์เป็นเครื่อกมือหรือช่อกทากที่หน่วากานทั้กภาครัฐ                   
และเอกชน หรืออกค์กรต่ากๆ รวมถึกุุคคลทั่วไป เลือกน ามาใช้
ประคาชน์มากขึ้นไม่ว่าัะเป็น เฟซุุ๊ก (Facebook) ุล็อก (Blog) 
ทวิตเตอร์ (Twtter) าูทูุ (Youtube) เป็นต้น ซึ่กเป็นสื่อที่สามารถ
ให้ข้อมูลข่าวสารช่วาประชาสัมัันธ์ส่กเสริมภาัลักษณ์/สร้าก
สัมัันธภาัที่ดีขอกอกค์กรกัุผู้ที่เกี่าวข้อก สร้ากการมีส่วนร่วม   
การมีปฏิสัมัันธ์กัุุุคคลภาานอกได้อา่ากรวดเร็ว ประหาัดต้นทุน  
ไม่มีค่ าใช้ั่ าา สร้ากชื่ อเสีากขอกอกค์ กรและการสนัุสนุนที่ ดี                        
เข้าถึกกลุ่มคนได้เป็นั านวนมากในคราวเดีาวกัน 

 คครกการเน็ตประชารัฐ ปัััุุันประเทศไทามี ๗๕,๐๐๐ หมูุ่้าน คดามี ๓ หมื่นกว่า
หมูุ่้านได้มีการติดตั้กระุุอินเตอร์เน็ตเรีาุร้อาแล้ว าักเหลือประมาณ ๔ หมื่น กว่าหมูุ่้านที่รัฐุาล
ก าลักเร่กด าเนินการเั่ือให้หมูุ่้านที่เหลือสามารถเข้าถึกอินเตอร์เน็ตได้อา่ากทั่วถึก ซึ่กัะเป็นประคาชน์                        
ในหลาาๆ ด้าน เช่น การแัทา์ในั้ืนที่ห่ากไกล และัะเป็นคอกาสในการท าธุรกิัขอก SMEs หรือสินค้า 
OTOP อีกด้วา ท าให้เกิดความเท่าเทีามกันขอกสักคมได้ 
  คครกการเน็ตประชารัฐ ได้มีการท าในหลาาๆ Platform เช่น E – Commerce เั่ิมขีด
ความสามารถทากการแข่กขันทากธุรกิั E – Health คอกาสรัุข้อมูลทากการแัทา์ ปรึกษาแัทา์                   
ผ่านระุุออนไลน์ E – Learning คอกาสประชาชนัะได้เข้าถึกการเรีานรู้ ไม่มีที่สิ้นสุด E – Service 
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ประชาชนัะได้เข้าถึกการุริการในรูปแุุต่ากๆ เช่น การช าระเกินค่าสินค้าผ่านระุุ OR Code หรือ
ัอกตั๋วผ่านระุุอินเตอร์เน็ต 

ประคาชน์ัากการใช้ Digital  Technology ช่วาลดต้นทุนในการด าเนินการต่ากๆ                       
ภาคธุรกิัสามารถน าข้อมูลที่เป็น Big Data มาวิเคราะห์และประมวลผล เัื่อประคาชน์ในทากธุรกิั รัฐก็
ต้อกท า e-Government ุูรณาการ การท ากานขอกภาครัฐเั่ือให้เกิดความรวดเร็ว ััฒนาคนให้รอกรัุ
การเปลี่านแปลกที่ัะเกิดขึ้น  

๒) กระุวนการสื่อสารภาาใต้กระแสขอกสื่อสักคมออนไลน์ 
การประชาสัมัันธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่าาสักคมออนไลน์มีขอุเขตกว้ากขวากขึ้น 

ััฒนาการขอกสื่อสักคมออนไลน์ส่กผลต่อการเปลี่านแปลกการด าเนินกานประชาสัมัันธ์ัากอดีต ปัััุุัน 
อนาคต 
            การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในอดีต นักประชาสัมัันธ์เผาแัร่ข่าวสารขอกอกค์กร                           
ผ่านสื่อมวลชน กลุ่มเป้าหมาารัุรู้ข่าวสารัากสื่อมวลชน การส่กข่าวประชาสัมัันธ์ในอดีต อกค์กรัะต้อก
มีข่าวหรือประเด็นส าคัญก่อนัึกัะเขีานข่าว 
            การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน การประชาสัมัันธ์ PR ๑.o อาูุ่นั้ืนฐาน                        
ขอกเครื่อกมือการประชาสัมัันธ์แุุดั้กเดิม คดาเั่ิมทรััาากรุนเว็ุ เช่น E-Newsletter/ Viral 
Marketing/ Webcasts การประชาสัมัันธ์ PR ๒.o เป็นการต่อาอดัากการน าทรััาากรุนเว็ุมาใช้
ร่วมกัุเทคคนคลาีสื่อใหม่  PR ๒.o  ัึกเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสารที่สามารถเข้าถึกกลุ่มเป้าหมาาที่
แตกต่ากกัน 
                    การด าเนินงานประชาสมัพันธ์ในอนาคต  ปี ค.ศ.๒o๑๖ การประชาสัมัันธ์ัะััฒนาตอ่
ัาก PR ๒.o เป็น PR ๓.o คือ Semantic Web ซึ่กเป็นมาตรฐานขอกอกค์กรเว็ุไซต์สากล (World Web 
Consortium- W๓c) เป็นการเชื่อมคากฐานข้อมูลแุุอัตคนมัติเหมือนระุุฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ให้
ราาละเอีาดขอกเนื้อหา ด้วาคุณลักษณะเด่นในการััดการข่าวสารั านวนมากเรีากได้ว่าเป็น                           
“เว็ุอััฉริาะ” (The Intelligent Web) 
                    การเปลี่านแปลกการด าเนินกานประชาสัมัันธ์หลักการััฒนาขอกสื่อสักคมออนไลน์ส่ก
ผลกระทุต่อุทุาทหน้าที่ขอกนักประชาสัมัันธ์  ลักษณะกานประชาสัมัันธ์ที่ รัุผิดชอุ                              
และความหลากหลาาขอกกลุ่มเป้าหมาา 
                    บทบาทหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ ในอดีตุทุาทการปฏิุัติกานกานประชาสัมัันธ์
ผ่านสื่อกระแสหลักมี ๖ ุทุาท คือ การััดการ สื่อมวลชนสัมัันธ์-ประสานกานการสื่อสาร เทคนิค
สื่อสาร 
                    สื่อสารประชาสัมัันธ์ วิััาประเมินผล และคฆษกอกค์กร  หลักััฒนาการขอกสื่อสักคม
ออนไลน์ นักประชาสัมัันธ์มีุทุาทในการปฏิุัติกานประชาสัมัันธ์ คือ นักสื่อสารอกค์กร ุทุาทการ
ุริหารการเปลี่านแปลก ุทุาทการุริหารสถานการณ์ ุทุาทการััดการ ุทุาทผู้เชี่าวชาญ                    
และุทุาทในการสร้ากความสัมัันธ์ 
                   ลักษณะของงานประชาสัมพันธ์ ในอดีตถึกปัััุุันลักษณะขอกกานประชาสัมัันธ์ผ่าน
สื่อกระแสหลักมี ๑o ประเภท คือ เผาแัร่ข่าวสาร สร้ากภาัลักษณ์อกค์กร กิักรรมัิเศษ ตอุแทน
สักคม ชุมชนสัมัันธ์ การััดการประเด็นสาธารณะ การััดการภาวะวิกฤต การวิััาและประเมินผล 
รวมทั้กกานสนัุสนุนการตลาด และการเป็นอุปถัมภ์   หลักััฒนาการขอกสื่อสักคมออนไลน์ มีการ
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เปลี่านแปลกลักษณะกานประชาสัมัันธ์ภาาใต้แนวคิด “A Rough Guide to the Main Activities in 
Public Relations”  คือ เผาแัร่ข่าวสาร วิััา สื่อมวลชนสัมัันธ์ ันักกานสัมัันธ์ ชุมชนสัมัันธ์ 
นคาุาาสาธารณะ รัฐสัมัันธ์ นักลกทุนสัมัันธ์ ธุรกิัสัมัันธ์ สื่อสารความเสี่ากและััดการประเด็น 
สื่อสารภาวะวิกฤต การเขีานเัื่อการประชาสัมัันธ ์ผลิตสื่อประชาสัมัันธ ์รณรกค์ทากการประชาสัมัันธ์ 
กิักรรมัิเศษ และประชาสัมัันธ์การตลาด 
                  ความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย  ในอดีตนักประชาสัมัันธ์สามารถก าหนด
กลุ่มเป้าหมาาได้ว่าต้อกการสื่อสารกัุคนกลุ่มใด ด้วาศักาภาัขอกสื่อสักคมออนไลน์ สามารถสื่อสารกัุ
กลุ่มเป้าหมาาได้หลากหลาาขึ้น นักประชาสัมัันธ์ควรศึกษาวิััาเั่ือตระหนักรู้ถึกระดัุความรู้ ความ
เข้าใั ทัศนคติ รวมทั้กัฤติกรรม เช่น Digital Savvy หรือ วิถีแห่กดิัิทัล คือ ชีวิตประั าวันเกี่าวข้อกกัุ
ดิัิทัลมากขึ้น ตั้กแต่การสื่อสาร การแชร์ข้อมูล รวมทั้กการท าธุรกรรมและการด าเนินธุรกิั คดากลุ่มเด็กที่
เกิดในาุคดิัิทัลัะมีความช านาญในการใช้เทคคนคลาีดิัิทัล กลุ่มวัารุ่นติดสื่อสักคมออนไลน์ และไม่
สามารถขาดสมาร์ทคฟน ในขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ท ากานในเมือก มีความต้อกการเข้าถึกข้อมูลข้ ามสื่อ 
(Cross Media Screen) คือ ใช้สมาร์ทคฟนเป็นอุปกรณ์หลักในการเข้าถึกคลกออนไลน์ เป็นต้น 

๓) รูปแุุการใช้สื่อสักคมออนไลน์เัื่อการประชาสัมัันธ์ 
สื่อสักคมออนไลน์ 
๑. เป็นเครื่อกมือในการปฏิุัติการทากสักคม (Social Tool) 
๒. ประเภทขอกสื่อสักคมออนไลน์ 
   ๒.๑. ๑. Weblogs หรือเรีากสั้นๆ ว่า Blogs คือ สื่อส่วนุุคคลุนอินเทอร์เน็ตที่ใช้

เผาแัร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ข้อคิดเห็น ุันทึกส่วนตัว คดาสามารถแุ่กปันใหุุ้คคลอื่นๆ 
   ๒.๒. ๒. Social Networking หรือเครือข่าาทากสักคมในอินเทอร์เน็ต ซึ่กเป็นเครือข่าา

ทากสักคมที่ใช้ส าหรัุเชื่อมต่อระหว่ากุุคคล กลุ่มุุคคล เัื่อให้เกิดเป็นกลุ่มสักคม (Social Community) 
เัื่อร่วมกันแลกเปลี่านและแุ่กปันข้อมูลระหว่ากกันทั้กด้านธุรกิั การเมือก การศึกษา เช่น Facebook, 
Hi๕, Ning, Linked in,MySpace, Youmeo, Friendste 

   ๒.๓. ๓. Micro Blogging และ Micro Sharing หรือที่เรีากกันว่า “ุล็อกัิ๋ว” ซึ่กเป็น
เว็ุเซอร์วิสหรือเว็ุไซต์ที่ใหุ้ริการแกุุ่คคลทั่วไป ส าหรัุให้ผู้ใชุ้ริการเขีานข้อความสั้นๆ ประมาณ ๑๔
o ตัวอักษร ที่เรีากว่า “Status” หรือ “Notice” 

   ๒.๔. ๔. Online Video เป็นเว็ุไซต์ที่ใหุ้ริการวิดีคอออนไลน์คดาไม่เสีาค่าใช้ั่าา ซึ่ก
ปัััุุันได้รัุความนิามอา่ากแัร่หลาาและขาาาตัวอา่ากรวดเร็ว เนื่อกัากเนื้อหาที่น าเสนอในวิดีคอ
ออนไลน์ไม่ถูกั ากัดคดาผักราาการที่แน่นอนและตาาตัว 

   ๒.๕. ๕. Poto Sharing เป็นเว็ุไซต์ที่เน้นใหุ้ริการึากรูปภาัคดาผู้ใชุ้ริการสามารถ
อััคหลดและดาวน์คหลดรูปภาัเัื่อน ามาใช้กานได้ ที่ส าคัญนอกเหนือัากผู้ใชุ้ริการัะมีคอกาสแุ่กปัน
รูปภาัแล้ว าักสามารถใช้เป็นั้ืนที่เั่ือเสนอขาาภาัที่ตนเอกน าเข้าไปึากได้อีกด้วา เช่น Flickr, 
Photobucket, Photoshop,Express, Zooom 

๒ .๖ . ๖ . Wikis เป็ น เว็ ุ ไซ ต์ ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ เป็ น แ ห ล่ ก ข้ อ มู ล ห รื อ ค ว า ม รู้ 
(Data/Knowledge) ซึ่กผู้เขีานส่วนใหญ่อาััะเป็นนักวิชาการ นักวิชาชีัหรือผู้เชี่าวชาญเฉัาะทากด้าน
ต่ากๆ ทั้กการเมือก เศรษฐกิั สักคม วัฒนธรรม 
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๒.๗. ๗. Virtual Worlds คือการสร้ากคลกัินตนาการคดาั าลอกส่วนหนึ่กขอกชีวิต               
ลกไป ััดเป็นสื่อสักคมออนไลน์ทีุ่รรดาผู้ท่อกคลกไซเุอร์ใช้เั่ือสื่อสารระหว่ากกันุนอินเทอร์เน็ตใน
ลักษณะคลกเสมือนัริก (Virtual Reality) 

๒ .๘ . ๘ . Crowd Sourcing ม าัากก ารรวมขอ กค าสอ กค าคื อ  Crowd และ 
Outsourcing เป็นหลักการขอความร่วมมือัากุุคคลในเครือข่าาสักคมออนไลน์ คดาสามารถััดท า                
ในรูปขอกเว็ุไซต์ที่มีวัตถุประสกค์หลักเัื่อค้นหาค าตอุและวิธีการแก้ปัญหาต่ากๆทั้กทากธุรกิั การศึกษา 
รวมทั้กการสื่อสาร 

๒.๙. ๙. Podcasting หรือ Podcast มาัากการรวมตัวขอกสอกค า คือ “Pod” กัุ 
“Broadcasting” ซึ่ก “POD” หรือ PersonalOn - Demand คือ อุปสกค์หรือความต้อกการส่วนุุคคล 
ส่วน“Broadcasting” เป็นการน าสื่อต่ากๆ มารวมกันในรูปขอกภาัและเสีาก 

๒.๑o. ๑o. Discuss / Review/ Opinion เป็นเว็ุุอร์ดที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถ
แสดกความคิดเหน็ คดาอาััะเกี่าวกัุ สินค้าหรือุริการ ประเด็นสาธารณะทากการเมือก เศรษฐกิั สักคม 
เช่น Epinions, Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip,Yelp 

๓. อุปกรณ์เครื่อกมือทากสื่อสักคมออนไลน์ 
๓.๑. คอมัิวเตอร์ คือ เครื่อกค านวณ อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถท ากานค านวณผล                     

และเปรีาุเทีาุค่าตามชุดค าสั่กด้วาความเร็วสูกอา่ากต่อเนื่อกและอัตคนมัติ 
๓.๒. สมาร์ทคฟน (SmartPhone) คือ คทรศััท์มือถือที่นอกเหนือัากใช้คทรออก -

รัุสาาแล้วาักมีแอััลิเคชั่นให้ใช้กานมากมาา สามารถรอกรัุการใช้กานอินเทอร์เน็ตผ่าน ๓G, Wi-Fi 
และสามารถใช้กานคซเชีาลเน็ตเวิร์คและแอััลิเคชั่นสนทนาชั้นน า เช่น LINE, Youtube, Facebook, 
Twitter ฯลฯ 

๓.๓. แท็ุเล็ต (Tablet) คือ อุปกรณ์คอมัิวเตอร์ที่มีหน้าัอระุุสัมผัสขนาดใหญ่                    
มีขนาดหน้าัอตั้กแต่ ๗ นิ้วขึ้นไป ักัาได้สะดวก สามารถใช้กานหน้าัอผ่านการสัมผัสผ่านปลาานิ้วได้
คดาตรก 

๓ .๔ . เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือเรีากอีกอา่ากหนึ่ กว่า เครื่อกแม่ข่าา เป็นเครื่อก
คอมัิวเตอร์หลักในเครือข่าา ที่ท าหน้าที่ ััดเก็ุและใหุ้ริการไฟล์ข้อมูลและทรััาากรอื่นๆ                            
กัุคอมัิวเตอร์เครื่อกอื่น ๆ ใน เครือข่าา 

๓.๕. ไคลเอนต์ (Client) หรือเรีากอีกอา่ากหนึ่กว่า เครื่อกลูกข่าา เป็นคอมัิวเตอร์ใน
เครือข่าาที่ร้อกขอ ุริการและเข้าถึกไฟล์ข้อมูลที่ััดเก็ุในเซิร์ฟเวอร์ หรือัูดก่าา ๆ ก็คือ ไคลเอนต์                   
เป็นคอมัิวเตอร์ ขอกผู้ใช้แต่ละคนในระุุเครือข่าา 

๓.๖ . ฮัุ (HUB) หรือ เรีาก รีัีตเตอร์ (Repeater) คืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกลุ่ม
คอมัิวเตอร์ ฮัุ มีหน้าที่รัุส่กเฟรมข้อมูลทุกเฟรมที่ได้รัุัากัอร์ตใดัอร์ตหนึ่ก ไปาักัอร์ตที่เหลือ 
คอมัิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากัุฮัุัะแชร์แุนด์วิธหรืออัตราข้อมูลขอกเครือข่าา เัราะฉะนั้นถ้ามี
คอมัิวเตอร์เชื่อมต่อมากัะท าให้อัตราการส่กข้อมูลลดลก 

๓.๗. เนทเวิร์ค สวิตช์ (Switch) คืออุปกรณ์เครือข่าาที่ท าหน้าที่ในเลเาอร์ที่ ๒ และท า
หน้าที่ส่กข้อมูลที่ได้รัุมาัากัอร์ตหนึ่กไปาักัอร์ตเฉัาะที่เป็นปลาาทากเท่านั้น และท าให้คอมัิวเตอร์ที่
เชื่อมต่อกัุัอร์ตที่เหลือส่กข้อมูลถึกกันในเวลาเดีาวกัน ดักนั้น อัตราการรัุส่กข้อมูลหรือแุนด์วิธัึกไม่
ขึ้นอาู่กัุคอมัิวเตอร์ 
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๓.๘. เราต์เตอร์ (Router) เป็นอุปรณ์ที่ท าหน้าที่ในเลเาอร์ที่ ๓ เราท์เตอร์ัะอ่านที่อาู่ 
(Address) ขอกสถานีปลาาทากที่ส่วนหัว (Header) ข้อแั็กเก็ตข้อมูล เั่ือที่ัะก าหนดและส่กแั็กเก็ต
ต่อไป เราท์เตอร์ัะมีตัวััดเส้นทากในแั็กเก็ต เรีากว่า เราติ้กเทเุิ้ล (Routing Table) 

๓.๙. ุริดั์ (Bridge) เป็นอุปกรณ์ที่มักัะใช้ในการเชื่อมต่อวกแลน (LAN Segments) 
เข้าด้วากัน ท าให้สามารถขาาาขอุเขตขอก LAN ออกไปได้เรื่อาๆ คดาที่ประสิทธิภาัรวมขอกระุุ                 
ไม่ลดลกมากนัก เนื่อกัากการติดต่อขอกเครื่อกที่อาู่ในเซกเมนต์เดีาวกันัะไม่ถูกส่กผ่าน ไปรุกวน
การัราัรขอกเซกเมนต์อื่น 

๓.๑o. เกตเวา์ (Gateway) เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อเครือข่าาต่ากประเภทเข้า
ด้วากัน เช่น การใช้เกตเวา์ในการเชื่อมต่อเครือข่าา ที่ เป็นคอมัิวเตอร์ประเภทัีซี (PC) เข้ากัุ
คอมัิวเตอร์ประเภทแมคอินทอช (MAC) เป็นต้น 

๔. ประคาชน์ขอก Social networks เครือข่าาสักคมออนไลน์ 
๔.๑. ๑. สามารถแลกเปลี่านข้อมูลความรู้ในสิ่กที่สนใัร่วมกันได้ 
๔.๒. ๒. เป็นคลักข้อมูลความรู้ขนาดา่อมเัราะเราสามารถเสนอและแสดกความ

คิดเห็น แลกเปลีา่นความรู้ หรือตั้กคาถามในเรื่อกต่ากๆ เั่ือใหุุ้คคลอื่นที่สนใัหรือมีคาตอุได้ช่วากันตอุ 
๔.๓. ๓. ประหาัดค่าใช้ั่าาในการติดต่อสื่อสารกัุคนอื่น สะดวกและรวดเร็ว 
๔.๔. ๔.เป็นสื่อในการน าเสนอผลกานขอกตัวเอก เช่น กานเขีาน รูปภาั วีดิคอต่ากๆ 

เัื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามารัุชมและแสดกความคิดเห็น 
๔.๕. ๕. ใช้เป็นสื่อในการคฆษณา ประชาสัมัันธ์ หรือุริการลูกค้าสาหรัุุริษัทและ

อกค์กรต่ากๆ ช่วาสร้ากความเชื่อมั่นให้ลูกค้า 
๔.๖. ๖. ช่วาสร้ากผลกานและราาได้ให้แก่ผู้ใช้กาน เกิดการั้ากกานแุุใหม่ๆ ขึ้น 
๔.๗. ๗.คลาาเครีาดได้ส าหรัุผู้ใช้ที่ต้อกการหาเัื่อนคุาเล่นสนุกๆ 
๔.๘. ๘. สร้ากความสัมัันธ์ที่ดีัากเัื่อนสู่เัื่อนได้ 

๔) กลาุทธ์การสร้ากภาัลักษณ์ให้กัุอกค์กร 
ภาัลักษณ์อกค์กร หมาาถึกภาัที่เกิดขึ้นในัิตใัหรือความรู้สึกนึกคิดขอกคนที่มีต่อ

หน่วากานนั้นๆ  ทั้กนี้การรัุรู้หรือภาัดักกล่าวเป็นผลมาัากการกระท าขอกคนในอกค์กรนั้นนั่นเอก ไม่ว่า
ัะเป็นค าัูดหรือการกระท า   ดักนั้นการัะสร้ากภาัลักษณ์ขอกอกค์กรให้ส าเร็ัมากน้อาเัีากไร                        
ัึกขึ้นอาู่ว่าอกค์กรนั้นๆมีสมาชิกเป็นเช่นไรนั่นก็คือ หากอกค์กรใด มีสมาชิกที่เข้มแข็ก มีผลกานเป็นที่
ปรากฏเป็นรูปธรรม มีการุริการที่ เป็นเลิศ มีคุณธรรมและัริาธรรมเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา                               
ภาัขอกอกค์กรที่เกิดขึ้นในัิตใัขอกประชาชนา่อมเป็นภาัที่ดี น่าเชื่อถือ มีผลให้การปฏิุัติกานตาม 
ัันธกิัขอกอกค์กรุรรลุ เป้ าหมาา   แต่ ในทากตรกข้ าม หากอกค์กรใดสมาชิก ส่ วนใหญ่ ขาด                              
ความกระตือรือร้น ไม่ได้รัุการััฒนา ไม่รู้ทิศทากเป้าหมาาในการปฏิุัติกาน า่อมส่กผลให้ผลกานออกมา
ไม่มีคุณภาั ท าให้ขาดความน่าเชื่อถือศรัทธาและความร่วมมือัากประชาชน “ภาัลักษณ์”  ขอกอกค์กร
า่อมตกต่ ากลาาเป็น  “ภาัลุ ” ในที่สุดภาัลักษณ์สามารถสร้ากได้และแก้ไขได้  หากอกค์กรใด                             
มีภาัลักษณ์ที่ดีอาู่แล้ว หน้าที่ขอกอกค์กรนั้นคือรักษาภาัลักษณ์ที่ดีดักกล่าวไว้ให้าืนนานและััฒนาให้ดี
าิ่กๆขึ้น เัราะในคลกขอกการแข่กขันการหาุดอาู่กัุที่คือการถอาหลัก   แต่ส าหรัุอกค์กรที่ภาัลักษณ์   
ปานกลากหรือไม่ดี  แน่นอนว่าต้อกรีุเร่กแก้ไขหรือปรัุปรุกภาัลักษณ์ ให้ดี  เัราะหากาิ่กช้าัะาิ่ก                            
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แก้ไขาาก  การัะสร้ากหรือแก้ไขภาัลักษณ์เราต้อกท าอา่ากไรุ้าก   เราคกต้อกมาท าความเข้าใักัุ
ลักษณะัิเศษ (Character) หรือัะเรีากว่า สััธรรมขอกภาัลักษณ์ ก็ได้ 

ข้อแรกคือ ภาัลักษณ์เปลี่านแปลกได้ตามสถานการณ์ อกค์กรที่ครั้กหนึ่กมีภาัลักษณ์ดีาิ่ก
ในสาาตามประชาชนอาััะกลาาเป็นอกค์กรที่มีภาัลุได้ถ้ามีข่าวลือหรือเหตุการณ์ร้าาเกี่าวััน                        
ถึกเป็นเหตุให้กระแสความนิามขอกประชาชนในขณะนั้นเปลี่านแปลกไป  

ข้อที่สอก  ภาัลักษณ์ที่เสีาไปแล้วแก้ไขาากและตกทอดถึกสมาชิกรุ่นหลักได้ การัะแก้ไข
ได้เัีากไรขึ้นอาู่กัุัักหวะเวลา เทคนิควิธีและความเชื่อถืออันเป็นทุนเดิมขอกอกค์กรนั้น 

ข้อที่สาม   ภาัลักษณ์ที่เกิดัากการสร้ากภาัไม่ว่าัะเป็นการคฆษณาหรือเทคนิคทาก
การตลาด ัะเกิดและสลาาเร็วกว่าภาัลักษณ์ที่เกิดัากการผลกานอันเป็นรูปธรรม ภาัลักษณ์เกิดขึ้น
ได้ ๒ ทาก ทากแรก เกิดัากเนื้อแท้ขอกอกค์กรนั้นที่กระท ามาเป็นเวลาาาวนานสั่กสมันึักแน่นใน
ความรู้สึกนึกคิดขอกคนันกลาาเป็นภาัลักษณ์ ซึ่กต้อกใช้เวลาหลาาปีหรือหลาาสิุปี  และอีกทากหนึ่ก 
เกิดัากการสร้ากเสริมปรุกแต่กคดาใช้เทคนิคการตลาดและการประชาสัมัันธ์เข้าช่วา ซึ่กอาัใช้เวลาสั้นๆ
แต่ได้ผลเร็ว ทั้กสอกทากนี้มีัุดด้อาและัุดเด่นต่ากกัน หากสามารถผสมผสานทั้กสอกแนวทากเข้าด้วากัน 
คือท าดีและประชาสัมัันธ์ตนเอกด้วา   ก็ัะเป็นแนวทากที่สมุูรณ์าิ่กขึ้น 

ในการสร้ากภาัลักษณ์อกค์กรอา่ากาั่กาืนัึกตอ้กกระท าอา่ากระมดัระวกัและมีการวากแผน
ล่วกหน้า สิ่กแรกที่ต้อกกระท าคือ ส ารวัทัศนคติขอกประชาชนที่มีต่ออกค์กรเราก่อนว่าเป็นเช่นไร เป็นการ
ประเมินตนเอก (Self Assessment) นั่นเอกเั่ือัะได้แก้ไขได้ถูกทาก อกค์กรที่มีหลาาภารกิัหลัก 
อา่ากเช่นอกค์กรปกครอกส่วนท้อกถิ่นซึ่กมีภารกิัหลักหลาาด้านหากสามารถประเมินทัศนคติขอก
ประชาชนผู้รัุุริการในแต่ละภารกิัได้ ก็ัะท าให้สามารถปรัุปรุกภาัลักษณ์ได้ตรกัุดาิ่กขึ้น ถ้าัะให้ดี
าิ่กกว่านั้น การประเมินอกค์กรัะต้อกประเมินอา่ากละเอีาดทุกแก่ทุกมุม ทั้กนี้เัราะอกค์กรประกอุด้วา
หลาาอกค์ประกอุที่หล่อหลอมเข้าด้วากัน ผูกัันและเกื้อหนุนกัน  หากอกค์ประกอุใดุกัร่อกอาััะ
ส่กผลให้อกค์ประกอุอื่นเสีาหาาไปด้วา อกค์ประกอุดักกล่าวได้แก่ ผู้น าอกค์กร เั้าหน้าทีผู้ปฏิุัติกาน 
อาคารสถานที่ ตลอดรวมไปถึกการใหุ้ริการ  การเข้าร่วมกิักรรมสักคมขอกสมาชิกในอกค์กร เครื่อกแุุ 
แม้แต่คลคก้หรือเัลกขอกหน่วากาน ทั้กหมดนี้ั าเป็นต้อกได้รัุการประเมินในแต่ละข้อ อันัะน าไปสู่การ
ปรัุปรุก แก้ไขหรือสร้ากใหม่ต่อไป  เัราะการสร้ากภาัลักษณ์ต้อกด าเนินการทุกแก่มุม ัะเลือก
ด าเนินการเฉัาะส่วนไม่ได้ภาัลักษณ์อกค์การมีความส าคัญ สามารถท าให้สถาุัน หน่วากานมีชื่อเสีาก
เป็นที่าอมรัุ เชื่อถือศรัทธาัากุุคคลที่ เกี่าวข้อกและัะท าให้อกค์การหน่วากานสถาุันนั้น ๆ                         
มีความเัริญก้าวหน้าได้ 
              การสร้ากภาัลักษณ์อกค์การ Gregory และ Wiechmann ได้กล่าวไว้ดักนี้ 
             ๑. รัุรู้ความต้อกการขอกกลุ่มเป้าหมาา หรือน ามาก าหนดเป็นภาัลักษณ์ขอกอกค์การ
หน่วากาน 
             ๒. ต้อกก าหนดทิศทากให้ชัดเันถึกเป้าหมาาในการสร้ากภาัลักษณ์อกค์การ  ผูุ้ริหาร               
ัึกเป็นผู้ที่มีุทุาทส าคัญที่สุดในการก าหนดแนวทาก 
             ๓. รู้ัักตนเอกว่าอกค์กรหรือหน่วากานมีภาัลักษณ์เป็นอา่ากไรและภาัลักษณ์ที่ต้อกการ
ให้เกิดขึ้นคืออะไร 
             ๔. ัุดเน้นต้อกรู้ว่าหน่วากานก าลักท าอะไรอาู่คือการเข้าใักาน ุทุาทหน้าที่ที่ชัดเัน 
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             ๕. การสร้าสรรค์ การสร้ากสรรค์กานคดาใช้ความคิดริเริ่มสร้ากสรรค์ให้ตอุสนอกต่อ
กลุ่มเป้าหมาาให้มากที่สุด 
             ๖. ความคกเส้นคกวา ความส่ าเสมอในการสร้ากภาัลักษณ์ 
             ๗. การประชาสัมัันธ์ในสิ่กที่ได้กระท าัริกหรือการปรัุความเข้าใัเกี่าวกัุข่าวลือให้ถึก
กลุ่มเป้าหมาาอา่ากส่ าเสมอ 
             กลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์  
             ๑. สร้ากให้ประชาชนาอมรัุและเห็นด้วา อันเป็นผลที่ัะท าให้สถาุันเป็นที่เชื่อถือ 
             ๒. ปรัุปรุกอกค์การในเรื่อกการััดการทั้กหมด 
             ๓. การวากเป้าหมาาการตลาดล่วกหน้า เัื่อสนัุสนุนการขาาผลิตภัณฑ์ 
             ๔. การเข้าไปมีอิทธิัลต่อสภาัแวดล้อม 
             ๕. การสร้ากสถาุันให้มีต าแหน่กที่ดีขึ้น 
             ๖. ดึกดูดใัลูกค้าที่มีคุณภาัในขณะเดีาวกัุที่ให้ความร่วมมือกัุชุมชน 
ัากการศึกษาแนวคิดขอก    Gregory และ Wiechmann ดักกล่าว  หน่วากานราชการคดาเฉัาะอกค์กร
ปกครอกส่วนท้อกถิ่นซึ่กเป็นหน่วากานที่มีความใกล้ชิดกัุประชาชนสามารถน าแนวความคิดกลาุทธ์                  
และวิธีการสร้ากภาัลักษณ์มาปรัุประาุกต์เั่ือใช้ในการััฒนาอกค์กร  ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา าอมรัุ 
และสร้ากความรู้สึกที่ดีแก่ผู้ประชาชนและุุคคลทั่วไปได้  คดาการปรัุปรุกแก้ไข หรือััฒนาข้อมูลในการ
วากแผนการก าหนดทิศทากในการสร้ากภาัลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นต่อไปคดาการวิััา ส ารวั ศึกษาการรัุรู้
ขอกกลุ่มเป้าหมาาในส่วนขอกปััััาที่เกี่าวข้อกกัุภาัลักษณ์ขอกอกค์กรและการใหุ้ริการ ความคิดเห็น
และความต้อกการขอกกลุ่มเป้าหมาา คดาใช้เครื่อกมือเัื่อสอุถามเัื่อัะได้ทราุข้อมูล และน ามาััฒนา
หน่วากานให้มีความเัริญก้าวหน้า แนวคิดภาัลักษณ์อกค์กรสามารถน าไปปรัุประาุกต์ใช้ตามความ
เหมาะสม เช่น การส ารวัความคิดเห็นการััดประชุมอภิปราา การััดสัมมนา การใช้แุุสอุถาม                   
กัุกลุ่มเป้าหมาาและผู้ที่เกี่าวข้อกสิ่กต่ากๆ เหล่านี้ัะเป็นเสมือนกระักที่ส่อกอกค์กรให้เราเห็นอกค์การใน
แก่มุมต่าก ๆ ที่หลากหลาา  เัื่อที่ัะได้รู้ัุดแข็ก ัุดอ่อน สามารถน ามาััฒนาอกค์การให้มีชื่อเสีากได้รัุ
ความเชื่อถือศรัทธาต่อหน่วากานในที่สุด และส าหรัุในาุคปัััุุันสิ่กที่ขาดไม่ได้ก็คือ การประชาสัมัันธ์
เัื่อสร้ากภาัลักษณ์   

การประชาสัมัันธ์เัื่อสร้ากภาัลักษณ์ เป็นการสร้ากความเข้าใัและทัศนคติที่ดี  อันัะ
น าไปสู่การสนัุสนุนและความร่วมมือและสัมัันธภาัที่ดีระหว่ากอกค์กรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาา            
การวากแผนประชาสัมัันธ์เัื่อก าหนดขอุเขตขอกภาัลักษณ์ที่อกค์กรหรือสถาุันต้อกการัะสร้ากขึ้น  
ในัิตใัขอกประชาชนกลุ่มเป้าหมาานั้น  อาัต้อกเริ่มต้นด้วาการส ารวัตนเอกว่าัุดาืนขอกอกค์กร                  
หรือสถาุันคืออะไร และต้อกการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาามีภาัลักษณ์ต่ออกค์กรหรือสถาุันขอกตน    
ในทิศทากใด 

กานประชาสัมัันธ์ัึกถือเป็นกานสร้ากภาัลักษณ์  เป็นการสื่อสารข้อมูลไปาัก
กลุ่มเป้าหมาาเัื่อให้เกิดภาัลักษณ์ที่ัึกปรารถนาแก่อกค์กร  ดักนั้นการประชาสัมัันธ์ัึกเป็นวิธีการให้
ข้อมูลข่าวสารคดาใช้รูปแุุต่ากๆในการสื่อสารเั่ือให้ไปถึกกลุ่ มเป้าหมาาอา่ากมีประสิทธิภาัมาก
ที่สุด คดามีวัตถุประสกค์ให้กลุ่มเป้าหมาาเกิดความรู้ความเข้าใั   มีทัศนคติที่ดีต่ออกค์กร  ป้อกกัน                  
และแก้ไขปัญหาความเข้าใัผิด  สนัุสนุนนคาุาาและการด าเนินกานขอกอกค์กร   และเสริมสร้าก                  
ความน่าเชื่อถือขอกอกค์กรอาักล่าวได้ว่ากานประชาสัมัันธ์เป็นกานที่สามารถช่วาให้การด าเนินกานต่ากๆ
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ขอกอกค์กรประสุความส าเร็ัได้  หากแต่เป็นกานที่แาุาลและต่อเนื่อก  ซึ่กเป็นกานที่ท าได้ไม่ก่าานัก                 
แต่หากอกค์กรมีวิธีการที่ัะสร้ากภาัลักษณ์ที่ดีในสาาตาประชาชนกลุ่มเป้าหมาาอา่ากเหมาะสม ส่กผลให้
อกค์กรสามารถด ารกอาู่ในัิตใัขอกประชาชนกลุ่มเป้าหมาาได้ 
ภาคปฏิบัติ (ห้องคอมพิวเตอร์) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย และทีมงาน 
๑) การสร้ากการประชาสัมัันธ์ุน “เฟซุุ๊ก” (Facebook) 
๒) การััดการประชาสัมัันธ์ (คฆษณา) 
๓) การประชาสัมัันธ์ภาัลักษณ์อกค์กรให้เป็นที่รู้ััก 
๔) การเข้าถึกผู้ใช้ “เฟซุุ๊ก” (Facebook) ในั้ืนที่ใกล้เคีาก 
๕) การเข้าถึกกลุ่มเป้าหมาา “เฟซุุ๊ก” (Facebook) ขอกอกค์กรให้ได้มากที่สุด 
๖) การเัิ่มั านวนผู้เข้าชมเว็ุไซต์หรือแอปัลิเคชัน 
๗) การมีส่วนร่วมในการคัสต์ “เฟซุุ๊ก” (Facebook) ฯลฯ  

ภาพประกอบการฝึกปฏิบัติ  
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๒. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

ได้รัุอนุมัติกุประมาณ ั านวน ๓๑,๐๐๐ ุาท (สามหมื่นหนึ่กัันุาทถ้วน) มีค่าใช้ั่าา                      
ในการด าเนินกาน ั านวน ๒๘,๐๐๐ ุาท (สอกหมื่นแปดัันุาทถ้วน) 

๓. ผลการฝึกอบรม 
      กลุ่มเป้าหมาาที่ได้รัุอนุมัติให้เข้ารัุการึกกอุรม ั านวน ๔๐ คน ผ่านการึกกอุรม    
ั านวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อาละ ๘๕.๐๐ และผู้เข้ารัุการึกกอุรมหลักสูตรดักกล่าวมีความรู้เั่ิมขึ้น                 
คิดเป็นร้อาละ ๘๕.๐๐  

๔. การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
  ๑) ความคิดเห็นต่อวิทาากรในภาัรวม มีค่าเฉลี่าอาู่ที่ ๔.๐๒ คือ อาู่ระดัุดี 
  ๒) ความคิดเห็นต่อเนื้อหาวิชาในภาัรวม มีค่าเฉลี่าอาู่ที่ ๔.๐๖ คือ อาู่ระดัุดี 
  ๓) ความคิดเห็นต่อการุริหารััดการคครกการในภาัรวม มีค่าเฉลี่าอาู่ที่  ๔.๐๒                           

คือ อาู่ระดัุดี 

๕. การประเมินผลด้านความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
ผู้เข้ารัุการึกกอุรมส่วนใหญ่ เห็นว่าการััดคครกการครั้กนี้ เกิดความัึกัอใั คิดเป็น                         

ร้อาละ ๑๐๐ 

๖. การประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อความคุ้มค่าของหลักสูตร 
ผู้ เข้ารัุการึกกอุรมส่วนใหญ่  เห็นว่าการััดคครกการครั้กนี้ เกิดความคุ้มค่า คิดเป็น                       

ร้อาละ ๑๐๐ 

๗. ข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการจัดโครงการ 
ผู้เข้ารัุการึกกอุรม ส่วนใหญ่เห็นว่าควรััดึกกอุรมหลักสูตรดักกล่าวอา่ากต่อเนื่อก                

เั่ือัะได้ััฒนาทักษะการประชาสัมัันธ์ผ่านสื่อสักคมออนไลน์ด้วาการใช้เฟซุุ๊ก ซึ่กเป็นการประชาสัมัันธ์
ผลการด าเนินกานต่ากๆ ขอกสภานิติุัญญัติแห่กชาติไปสู่ประชาชนได้อา่ากมีประสิทธิภาั และควรเั่ิมเติม
วิธีการเขีานขอกุประมาณเั่ือใช้ในเรื่อกดักกล่าวด้วา 

๘. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ  
การััดคครกการึกกอุรมหลักสูตรดักกล่าว มีปัญหาอุปสรรคเรื่อกวันและเวลา                          

ในการก าหนดััดคครกการฯ เนื่อกัากสมาชิกสภานิติุัญญัติแห่กชาติมีภารกิัด้านการประชุมั านวนมาก              
และุุคลากรุากส่วนต้อกปฏิุัติหน้าที่ด้านการประชาสัมัันธ์ และการสื่อสารมวลชน ท าให้ไม่สามารถ
เข้าร่วมคครกการฯ ได้ตามั านวนที่ได้รัุอนุมัติ  
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๙. ผลการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑. ผู้เข้าร่วมคครกการฯ สามารถน าความรู้มาใช้ในการััฒนากานด้านการประชาสัมัันธ์  
คดาการใช้เฟซุุ๊กเป็นสื่อในการเผาแัร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินกานขอกสภานิติุัญญัติแห่กชาติ                      
เกี่าวกัุเรื่อกต่ากๆ ที่ท าเั่ือประชาชนให้ประชาชนได้รัุทราุ  

๒. เป็นช่อกทากการสื่อสารอีกช่อกทากหนึ่กที่ัะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดก
ความคิดเห็นหรือเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาต่ากๆ ได้อา่ากมีประสิทธิภาั 

๓. ลดต้นทุนในการด าเนินกานด้านการประชาสัมัันธ์ได้ 
๔. เั่ิมั านวนผู้เข้าชมเว็ุไซต์หรือแอปัลิเคชันต่ากๆ ขอกสภานิติุัญญัติแห่กชาติ                 

และส านักกานเลขาธิการวุฒิสภา 
๕. ประชาชนรู้ัักสภานิติุัญญัติแห่กชาติ และส านักกานเลขาธิการวุฒิสภามากขึ้น 

เนื่อกัากปัััุุันประชาชนนิามใช้กานเฟซุุ๊กกันมากขึ้น 
 

*********************************** 
 
 
      สรุปผลคดา 
 
 
(นากส่อกศร ี แสกด้วก) 

        นักทรััาากรุคุคลช านาญการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายงานสรปุผลโครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ 

ขององค์กร หัวข้อ “แบ่งปัน เรียนรู้ คู่เฟซบุ๊ก” ของสํานักประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร 
หัวข้อ “แบ่งปัน เรียนรู้ คู่เฟซบุ๊ก” ของสํานักประชาสัมพันธ์  

 

ตามที่สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  และคณะทํางานจัดการความ รู้ของสํ านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ได้กําหนดจัดโครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร กิจกรรมที่ ๒  
การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของแต่ละสํานักอย่างต่อเนื่อง และ 
ให้แต่ละสํานัก รวมถึงกลุ่มตรวจสอบภายในดําเนินการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติในช่วงระหว่าง
เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สํานักประชาสัมพันธ์ได้กําหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในหัวข้อ 
“แบ่งปัน เรียนรู้ คู่เฟซบุ๊ก” ขึ้น เม่ือวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ 
นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑ )  เพื่อให้ผู้ เข้ า รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับการดําเนินงานด้าน 
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท “เฟซบุ๊ก” (Facebook)  
 ๒) ร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การทํางาน ตลอดจนรับทราบปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะร่วมกันของบุคลากรภายในสํานักประชาสัมพันธ์ 
 
วิทยากร 
 ๑) นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร
จัดการ  
 ๒) นางเสาวลักษณ์ บัวทอง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่ือมวลชน 
 ๓) นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ 
 ๔) นายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภา
ภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระสําคัญของการจัดการความรู้ หัวข้อ “แบ่งปัน เรียนรู้ คู่เฟซบุ๊ก” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร
จัดการ กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อเก่า ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์อื่น ๆ รวมไปถึงระบบ
การเผยแพร่แบบอนาล็อกได้ถูกลดทอนบทบาทและความสําคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เป็นเพราะ
การเข้ามาแทนที่ของเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ถูกคิดค้นให้มีความทันสมัย สะดวก และ
รวดเร็วมากข้ึน ประกอบกับพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ที่หันไปให้ความ
สนใจรูปแบบการสื่อสารของเทคโนโลยีแบบดิจิทัล โดยเฉพาะส่ือสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) มากข้ึน   

ดังนั้น จึงได้มอบนโยบายให้สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดทํา 
เฟซบุ๊ก  “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ขึ้น เพ่ือใช้เป็นช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อํานาจ
หน้าที่ ภารกิจ และกิจกรรมอื่น ๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนอีก
ช่องทางหน่ึง โดยมีวิทยากรกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ สํานักประชาสัมพันธ์ จํานวน ๕ คน  
ทําหน้าที่เป็นแอดมินเพจ “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ในการดูแล จัดทําเนื้อหา (Content) แก้ไข 
ควบคุมและวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร แล้วส่งต่อประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกเพจ (Fanpage)  
เชิญชวนสมาชิกเพจให้เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรให้มากที่สุด  
 ในส่วนของสื่อเดิม เช่น เอกสาร วารสาร หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ ที่กลุ่มงาน
ผลิตเอกสารเผยแพร่รับผิดชอบ ได้ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใหม่ เพื่อลดปริมาณกระดาษและ
ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 
 ๑) วารสาร “สาร สนช.” ได้ทําการปรับลดจํานวนจาก ๘,๐๐๐ เล่ม เหลือเพียง ๔,๐๐๐ 
เล่ม และปรับรูปแบบการนําเสนอให้เป็นสื่อดิจิทัลมากข้ึน โดยเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊ก “สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ”  
 ๒) จัดทําแบบสํารวจความต้องการวารสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสํารวจความต้องการที่
แท้จริง และเป็นการ update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ๓) เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ช่องทางใหม่  เช่น ชั้นวางประชาสัมพันธ์ภายใน
สนามบิน หรือสถานีขนส่ง เป็นต้น 
 



กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 
 สําหรับยอดการติดตามของสมาชิกเพจ จากแรกเร่ิมเดิมมีสมาชิกเพียง ๑,๙๐๐ คน 
ปัจจุบันได้รับความสนใจจนมียอดผู้ติดตามเพจถึง ๗๐,๒๕๖ คน และมีผู้กดถูกใจ จํานวน  
๖๙, ๕๙๕ คน อย่างไรก็ตาม เพจ “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ยังคงต้องทําการประชาสัมพันธ์ 
เพิ่มยอดจํานวนผู้เข้าชมและติดตาม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ คือ มียอดผู้ติดตาม 
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ คน จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ โดยในเบ้ืองต้นได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑) กระตุ้นจํานวนยอดผู้ติดตาม กดไลท์ และกดแชร์ ด้วยวิธีการให้บุคลากรภายในสํานักฯ 
ช่วยทําการประชาสัมพันธ์ผ่านไปยังเฟซบุ๊กของตนเอง และหาสมาชิกเพจเพิ่ม 
 ๒ ) ประชาสัมพันธ์และเพิ่มยอดสมาชิกโดยผ่านเครือข่ายของกลุ่มงานเผยแพร่
ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ
เผยแพร่ผู้นํานักประชาธิปไตยฯ โครงการสภาจําลอง เป็นต้น  
 ๓) ประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสัญญาณ Wifi กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรม  
 ๔) ให้แอดมินเพจ ทําการหากลุ่มและเพจเฟซบุ๊กเฉพาะ เช่น กลุ่มการเมือง กลุ่มสัตว์เลี้ยง 
กลุ่มการแพทย์และพยาบาล กลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นต้น แล้วทําการสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม หาก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรมใดที่เก่ียวข้องให้ขอเข้าทําการประชาสัมพันธ์ทันที รวมถึง 
การแชร์ Live สด ด้วย 
 ๕) ร่วมคิดกิจกรรมการร่วมสนุกใหม่ ๆ เพื่อให้สมาชิกเพจได้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น NLA 
Radio กิจกรรมการ Live สด ตอบคําถามชิงรางวัล  
 ๖) การซ้ือ google adword เพื่อให้ขึ้นคําเฉพาะ/คําที่ผู้ให้ความสนใจนึกถึง แล้วแสดงบน
พื้นที่หน้าเพจเป็นอันดับแรก  
 ๗) การ Boot Post/Boot page แล้วทําการเช็คยอดผู้เข้าชม 
   
  นางเสาวลักษณ์ บัวทอง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสื่อมวลชน กล่าวว่า ปัจจุบัน 

ต้องยอมรับว่า Social Media ได้เข้ามามีบทบาท
และ มีอิ ท ธิ พลต่ อสั ง คม เ ป็นอ ย่ า งมาก  แต่
ขณะเดียวกันก็ยังเชื่อม่ันว่า สื่อเก่าหรือสื่อหลักก็
ยังคงอยู่ ไม่มีวันสูญสลาย เพียงแต่ถูกแย่งชิงพื้นที่
ในการนําเสนอ สื่อทั้งสองประเภทนี้ต่างก็มีข้อดี
และข้อด้อยที่แตกต่างกัน โดย Social Media 
กลายเป็นสื่อบุคคลที่สามารถนําเสนอเร่ืองราวได้
เร็ว หลากหลายรูปแบบ มีทั้งข้อเท็จจริงและ 

เป็นเท็จ บางคร้ังอาจกระทบไปถึงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือการหม่ินประมาทบุคคลอื่นได้ 
ดังนั้น การเผยแพร่ในแต่ละคร้ัง ต้องทําการตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลให้ละเอียด รอบคอบ 
โดยเฉพาะควรระมัดระวังคําพูด คําสนทนา การโต้ตอบ เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นตามหลัง 



ก่อนทําการเผยแพร่ต่อไปยังบุคคลอื่น ซึ่งแตกต่างกับสื่อเก่าในแง่ที่ว่า เป็นการนําเสนอ 
แต่เร่ืองที่เป็นความจริงเท่านั้น เพราะเป็นการสื่อสารทางเดียว ไม่สามารถแต่งเติมโดยสิ่งอื่นได้  
 
 

 นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ มองว่า  
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟซบุ๊กนี้ เดิม
เป็นเพียงแบบปากต่อปาก ดังนั้น ต้องให้สมาชิก
ห รื อ บุคลากรภาย ในสํ านั กฯ  ร่ วมช่ ว ย กัน
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยแต่ละกลุ่ม
งานต้องแฝงการประชาสัมพันธ์ไปตามภารกิจงาน
ที่ตนรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานสารสนเทศ
แ ล ะ ศู น ย์ บ ริ ก า ร  ( Call Center) วุ ฒิ ส ภ า  
ที่บรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงาน องค์กร นิสิต 

นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าเย่ียมชมรัฐสภา ก็ให้ทําการเปิดเข้าชมเพจพร้อมกดไลท์ กดแชร์ ไปใน
ขณะเดียวกัน การปรับปรุงรูปแบบเนื้อหา (Content) ใหม่ ๆ ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีส่วนช่วย
ดึงดูดความสนใจ เพราะผู้เข้าชมจะให้ความนิยมกับ Clip หรือ VDO สั้นมากกว่าเนื้อหาที่เป็น
ข้อความเพียงอย่างเดียว รวมถึงการสร้าง Idol ประจํารายการ เพื่อสร้างการจดจําแก่ผู้เข้าชมและ
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
 
 นายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรม
วุฒิสภาภูมิภาค ได้แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับวิธีการที่ให้คนภายในสํานักฯ ทุกคน ช่วยกัน
เปิดติดตามข่าวประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมเพจขององค์กรตนเองก่อนเป็นอันดับแรก  
พร้อมทั้งให้เก็บสถิติการเข้าชมอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของโครงการ “สภาจําลอง” ปัจจุบันมียอด
สมาชิกเพจ จํานวน ๘,๖๑๕ คน เป้าหมายที่กําหนดไว้คือ จํานวน ๑๐,๕๐๐ คน  ทุกคร้ังเม่ือทํา
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ก็จะให้สมาชิกเครือข่ายทําการกด link เผยแพร่ไปยังเพื่อน ๆ หรือบุคคล
ที่สมาชิกรู้จักทันที สําหรับรูปแบบเนื้อหา (Content) ได้เพิ่มมุมสันทนาการ “มุมสนามเด็กเล่น” 
ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ ถามตอบและทํากิจกรรมสนุก ๆ ร่วมกัน  
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ๑) การประชาสัมพันธ์ข่าวล่าช้า ซึ่งมีปัจจัยหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากการส่งข่าวล่าช้าของ
คณะกรรมาธิการ หรือข่าวภารกิจต่างประเทศที่มีเวลาไม่ตรงกับประเทศไทย ได้ทําการแก้ไขโดย
การประสานกับคณะกรรมาธิการหรือผู้ที่เก่ียวข้องให้ทําการสรุปข่าวและนําส่งข่าวเร็วขึ้น หรือให้
เสนอข่าวในวันถัดไป 



 ๒) ภาพข่าวลงไม่ครบถ้วน ด้วยข้อจํากัดของช่องทางการเผยแพร่ เช่น ทวิตเตอร์ สามารถ
ลงภาพประกอบข่าวได้เพียงจํานวน ๔ ภาพ ส่วนช่องทางการเผยแพร่อื่น ๆ สามารถนําลง
ประชาสัมพันธ์ได้เช่นเดิม 
 ๓) รูปแบบข่าวเป็นเชิงวิชาการมากเกินไป ทําให้ไม่น่าติดตาม ในส่วนนี้ด้วยสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เป็นองค์กรเฉพาะทางด้านกฎหมาย ทําให้รูปแบบการนําเสนอต้องเน้นถึงความถูกต้อง 
เป็นจริง สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชน จึงไม่สามารถเขียนนําเสนอข่าวในเชิงทั่วไปได้   
 
  



 


